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Fotoblad

Amuse:  Bloemkoolmousse met Livar lardo-

spekjes

Soep:  Thaise tomatenbouillon met gamba

en watermeloen

Tussengerecht:  Tonijn civiche Sorbet:  Citroen scoppino

Hoofdgerecht:  Gevulde varkenshaas met

aardappelgratin

Nagerecht:  Baba au limoncello met

frambozen- sorbetijs
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M e n u
Met dank aan:   3  maandag Brigade

de

Bloemkoolmousse met Livar lardo-spekjes

Thaise tomatenbouillon met gamba en watermeloen

Tonijn ceviche

Citroen scoppino 

Gevulde varkenshaas met aardappelgratin

Baba au limoncello met frambozen-sorbetijs

  |   Bij 1 eetl., 1 koffiel. en/of 1 theel. leest u altijd: ‘1 afgestreken (eet-/koffie-/thee-) lepel ’, tenzij anders staat vermeld !
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Bloemkoolmousse met Livar lardo-spekjes Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Bordjes op kamertemperatuur.

210 gr. Livar lardo (= spek van het
   Limburgse Livar varken)

Zet 14 kleine borden op het werkblad.

Snijd de Livar lardo in kleine blokjes. Zet een pan met
een anti-aanbaklaag op een laag vuur en leg de blokjes
erin. Laat ze gaan tot ze glazig zijn, maar laat ze niet
uitbakken

100 gr. verse, gedopte erwtjes Dop de erwtjes en kook ze heel even in gezouten water
tot ze beetgaar zijn.

800 gr. bloemkool
2 tenen knoflook
2 eetl. kleingesneden ui
½ bosje bieslook

zout, witte peper uit de molen
nootmuskaat

2 dl. ingekookt kookvocht
3 blaadjes gelatine
5 dl. melk
5 dl. room

zout, witte peper uit de molen

Verwijder voor de bloemkoolmousse eventuele ongerech-
tigheden bij de bloemkool. Pel de knoflook en snijd ze
klein. Maak de ui schoon en snijd ze in kleine blokjes tot u
2 afgestreken eetlepels hebt. Knip zoveel kleine bieslook
stukjes af tot u 2 afgestreken eetlepels hebt. 
Kook de bloemkool met 4 dl. water gaar. Kook dit kook-
vocht tot 2 dl. in. Laat de gelatine in ruim water weken.
Kook de melk en de room met de gesnipperde knoflook,
de ui en de bieslook in tot een smeuïge massa.
Breng het tot 2 dl. ingekookte kookvocht van de bloemkool
opnieuw aan de kook en los er de uitgeknepen gelatine in
op. Laat het koelen en voeg het bij de melk/room massa.
Pureer de bloemkool en voeg zoveel smeuïge groenten/
melk/room/gelatine massa toe tot u weer een smeuïge
massa krijgt.

Z.O.Z.

Bloemkoolmousse met Livar lardo- spekjes
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Druk deze massa door een fijne zeef. Kruid het met zout,
witte peper uit de molen en wat nootmuskaat af. Laat
het verder afkoelen.
Maak met 2 eetlepels 14 mooie quenelles.

Serveren
Leg op elk bord een quenelle van de bloemkool-
mousse. Garneer de quenelle van boven en er
naast met wat blokjes lardo-spekjes en wat

erwtjes.

Livar Abdijvarken: Het Livar lardo-spek is rugspek van het Limburgse Abdijvarken, uit Lilbosch in Echt. 
Door de bijzondere leefwijze en voeding van de dieren (gecontroleerd door de monniken van de Cisterciënzer Abdij aldaar)
verkrijgt het een aromatisch en smaakvoller spek.
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Thaise tomatensoep met gamba en watermeloen Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Glazen coupes gebruiken.

8 dl. zelfgemaakte kippenfond
   van:
           1 kg. kippenvleugeltjes
           wat zonnebloemolie
           ½ winterwortel
           ½ prei
           1 steel bleekselderij
           50 gr. champignons
           1 ui + 1 kruidnagel
           1 teentje knoflook
           2 dl. droge, witte wijn
           2 liter water
           1 stukje foelie
           6 peperkorrels
           1 bouquet garni

Zet 14 glazen coupes apart.

Maak eerst de kippenfond: Doe de kippenvleugeltjes in
een pan, voeg wat zonnebloemolie toe en zet de kippen-
vleugeltjes even aan. Voeg de schoongemaakte en klein-
gesneden winterwortel, prei, bleekselderij, champig-
nons, de met kruidnagel bestoken ui en de knoflook toe
en sauteer de groenten. Voeg de witte wijn toe en laat
het gaan tot de wijn bijna geheel verdampt is. Voeg het
water toe en breng het langzaam aan de kook. Schuim
het regelmatig af. Voeg dan de foelie, peperkorrels en
het bouquet garni toe. Laat het geheel 2 uur trekken (in
een hogedrukpan 75 minuten). Zeef en ontvet de bouillon en
laat de bouillon dan tot 8 dl. fond inkoken.
Snijd de tomaten in vieren, verwijder de zaadjes en het
groene kroontje en ‘lepel’ het vruchtvlees van de schil.

Z.O.Z.

Thaise tomatensoep met gamba en watermeloen
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10 tomaten
3 sjalotjes
3 tenen knoflook
½ citroen, de gele schil ervan
3 eetl. olijfolie
3 stengels citroengras

zout, witte peper uit de molen
8 gedroogde kaffirblaadjes

   (= djeroek poeroet)
½ theel. kardemonpoeder
8 dl. kippenfond, zie boven
3 blaadjes gelatine

Maak de sjalotjes schoon en snijd ze in ringetjes. Pel de
knoflook en snijd ze in plakjes.
Snijd het geel, zónder wit, van de citroen en snijd dat in
lucifer dunne reepjes (julienne).
Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit hierin de sjalot
en de knoflook. Voeg de stukken tomaat en wat zout en
witte peper uit de molen toe.
Voeg vervolgens de kaffirblaadjes, citroengras, citroen-
julienne, kardemonpoeder en de zelfgemaakte kippen-
fond toe, roer het goed door en breng het op een laag
vuur aan de kook. Kook het zachtjes tot 8 dl. in.
Week de gelatine in ruim koud water.
Zeef de bouillon door een schone doek en warm ze weer
even op. Neem de pan van het vuur en los de uitge-
knepen gelatine in de soep op.

7 plakjes verse gember
3 takjes koriander
5 eetl. sushi-azijn

Voeg de gemberplakjes en de koriander takjes aan de
warme soep toe en laat deze volledig afkoelen. Zeef de
bouillon nogmaals en breng ze op smaak met de sushi-
azijn. Tegen het uitserveren de soep opnieuw opwarmen.

700 gr. watermeloen
14 gamba’s

3 eetl. olijfolie, om te bakken

Schil de watermeloen, verwijder de pitjes en snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes.
Maak de gamba’s schoon, verwijder het darmkanaal en
halveer ze in de lengte. Bak ze kort in de hete olijfolie.

korianderblaadjes
olijfolie, extra vierge

Serveren
Leg een bergje watermeloenblokjes in een glazen
coupe. Leg een omgekeerde soeplepel zo in het
glas dat de ronde bovenrand het glas raakt.

Schenk de warme tot hete tomatenbouillon over de soep-
lepel in het glas (door deze  handeling kan het glas niet

‘kapotspringen’, zolang het metaal het glas blijft raken).
Leg 2 halve gamba’s in de soep en garneer het met wat
korianderblaadjes. 
Druppel er nog wat extra vierge olijfolie over.
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Tonijn ceviche Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

14 koude borden gebruiken.

1 kg. mooi stuk (geelvin)tonijn
2 ½ citroen, het sap ervan

8 cm. verse gemberwortel
1 teentje knoflook, door de

   knijper
3 groene, Spaanse pepers

   (zónder de zaadjes)
3 sjalotjes, fijngehakt
4 afgestreken eetl. verse

   korianderblaadjes
7 eetl. rijst- of arachideolie

draai met de pepermolen
grof gemalen zeezout

14 kerstomaatjes

 

Zet 14 borden in de koeling.
* Je kunt het stuk tonijn makkelijker in mooie plakken snijden als je
het eerst ca. een uur, strak verpakt in plasticfolie, in de diepvriezer
stevig laat worden.
Gebruik voor het snijden een groot, glad en scherp mes.

Ontvlies de tonijn zo nodig en snijd deze in plakjes van
½ cm. dik*. Maak daar repen van 2 cm. breed van en
snijd die weer in stukken van 4 cm. Leg ze op een grote
schaal. Pers de citroenen volledig uit.
Doe het sap in een andere schaal. Rasp de gember-
wortel fijn boven het citroensap. Pers het teentje knof-
look ook boven het sap uit. Hak de groene Spaanse
pepers, zónder zaadjes, fijn. Hak de sjalotjes en de
korianderblaadjes klein. Schep de gemberwortel, knof-
look, groene Spaanse pepers, sjalotjes en koriander-
blaadjes door het citroensap. Klop het met de rijst- of
arachideolie, een draai met de pepermolen en wat grof
gemalen zeezout op smaak. Schep de dressing over de
tonijnplakjes en zet het geheel voorzichtig om, dek het af
met plastic folie en laat het in de koelkast ca. 10 minuten
marineren (= ceviche (Italiaans voor marineren)). 
Snijd de kerstomaatjes in vieren en schep die ook door
de dressing. Laat het geheel nu nog eens zeker 5
minuten marineren.

Z.O.Z.

Tonijn ceviche
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verse korianderblaadjes
Serveren
Leg de plakjes tonijn, dakpansgewijs verdeelt, in
een rij over de koude borden.
Nappeer het met de tomaatjes en schep er wat

dressing over. Snijd de korianderblaadjes heel fijn en
strooi er wat van over elk bord.
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Citroen scroppino Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude coupes gebruiken.

3 dl. water
300 gr. suiker

9 muntblaadjes, kleingesneden
3 grote citroenen, totaal

   ca. 2 dl. sap
rasp van 1 citroen

3 eetl. witte rum

Zet 14 coupes in de koeling.

Doe het water met de suiker en de kleingesneden
muntblaadjes in een pannetje en laat het zachtjes
koken tot de suiker opgelost is. Dit gaat vrij snel.
Haal het pannetje dan van het vuur en laat het afkoelen.
Voeg, als het geheel is afgekoeld, het citroensap, -rasp,
en de witte rum toe.
Draai er in de sorbetière een mooi sorbetijs van (dit kan

wat langer duren omdat er alcohol in zit).

1 fles prosecco
14 munt kroontjes

Serveren
Schep in elk koude coupe een of twee bolletjes
sorbetijs en giet er zo’n 50 ml. prosecco bij.
Garneer het met een kroontje munt.

Scroppino:   Scroppino is Italiaans voor een spoom, een ‘drankje’ van ijs dat als tussengerecht of nagerecht tijdens een
diner wordt gebruikt. De oorsprong ligt waarschijnlijk in de Italiaanse regio Veneto, waar het in dialect wordt aangeduid met
het woord sgropìn.

Citroen scroppino



Juli-Augustus  2015
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel10

Gevulde varkenshaas met aardappelgratin Hoofdgerecht

Benodigdheden    Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

300 gr. zongedroogde tomaten in
   olijfolie

2 bosjes basilicum, steeltjes en
   blaadjes gescheiden

100 gr. Parmezaanse kaas, geraspt
150 gr. pijnboompitten
1 ½ dl. olijfolie

zwarte peper uit de molen

Zet 14 borden in de warmkast.

Laat voor de vulling de zongedroogde tomaten in olijfolie
uitlekken. Mix in een keukenmachine de basilicumsteel-
tjes, geraspte Parmezaanse kaas, pijnboompitten, de
uitgelekte, zongedroogde tomaten, olijfolie en de zwarte
peper.

3 varkenshaasjes van 500 gr. elk
30 plakjes Parmaham, 

   afhankelijk van de grootte
1 bos basilicum

zonnebloemolie
zwarte peper uit de molen

Verwarm een oven voor tot 180º C.
Snijd elk varkenshaasje in de lengte tot de helft in en leg
ze open. Leg het haasje op een vel plasticfolie open, leg
er een tweede vel folie over en sla het vlees nu met de
platte kant van een bijltje, of rol het met een deegroller,
platter. Leg een bamboematje op het werkvlak en leg
daarop een vel plasticfolie. Leg 10 plakjes Parmaham,
elkaar iets overlappend, op het folie. Leg daarop het
vlees. Rangschik de basilicum blaadjes over het midden
van het vlees en verdeel daarop het mengsel uit de
keukenmachine. Rol het vlees op met het vulling erin; de
buitenkant is dus bedekt met ham. Zet het geheel vast
met cocktailprikkers. Doe dit met alle varkenshaasjes.
Bak de gevulde varkenshaasjes in een koekenpan aan.

Z.O.Z.

Gevulde varkenshaas met aardappelgratin
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Draai er wat zwarte peper over en laat ze in de koeling
afkoelen.   Verwarm een oven voor tot 160º C.
Haal de cocktailprikkers eruit en rol de varkenshaas als
een toffee in aluminiumfolie stevig op. Leg deze in een
braadslee, steek een vleesthermometer in één haasje en
gaar ze tot een kerntemperatuur van 55º C. (20 tot 25

minuten) en laat ze, in de folie, buiten de oven tot gebruik
na garen (kan dan nog tot 60º C oplopen!).

6 middelgrote aardappelen
200 gr. room

2 eierdooiers
2 takjes tijm
2 takjes rozemarijn
2 teentjes knoflook
1 sjalot

zout en peper uit de molen
100 gr. geraspte Parmezaanse

   kaas

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Schil voor de aardappelgratin de aardappelen en dep ze
droog. NIET WASSEN (het zetmeel van de aardappel werkt

als bindmiddel).
Snijd ze met de mandoline in flinterdunne plakjes (ook

deze niet wassen). Klop de room in een pan even goed
door en zet ze op het vuur. Als de room nét kookt de pan
van het vuur nemen. Neem hieruit wat room en klop het
met de eierdooiers goed door. Klop er dan de rest van de
room door. Voeg de fijngesneden tijm- en rozemarijn-
blaadjes, de geperste knoflook en het zeer fijn gesne-
den sjalotje toe. Breng het op smaak met zout en peper
uit de molen.
Zet 14 ringen van 5 cm. Ø op een bakplaat. Vul elke ring
telkens met een laagje aardappel plakjes, wat aange-
maakte room en wat Parmezaanse kaasrasp. Vul de ring
steeds opnieuw tot deze helemaal vol is. Doe er als laat-
ste wat Parmezaanse kaasrasp op. Zet de bakplaat dan
ca. 45 minuten in de voorverwarmde oven.

3 dl. room
100 gr. boter
120 gr. mozzarella kaas

1 dl. rode port
2 eetl. Parmezaanse kaas
1 potje (250 gr.) zongedroogde

   tomaten in olie, uitgelekt en
   fijngehakt
zout en peper uit de molen

Verwarm voor de saus de room met de boter in een steel
pan op een middelhoog vuur tot het bijna kookt (90º C.).
Voeg de mozzarella, rode port en de 2 afgestreken eetl.
Parmezaanse kaas toe. Roer tot de kaas gesmolten is.
Roer de uitgelekte, fijngehakte zongedroogde tomaatjes
erdoor en breng het op smaak met zout en peper uit de
molen. Haal de pan van het vuur.

1 stukje oude kaas
fijngehakte peterselie

Serveren
Leg op elk warm bord een streep kaasroomsaus en
leg daarop 3 à 4 plakjes gevulde varkenshaas.
Zet een ring aardappelgratin op het bord en druk de

gratin eruit. Garneer de top met wat geraspte oude kaas.
Garneer verder met wat fijngehakte peterselie.



Juli-Augustus  2015
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel12

Baba au limoncello met frambozen-sorbetijs Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Borden op kamertemperatuur.

300 gr. bloem, gezeefd
14 gr. gedroogde gist
0,9 dl. melk
1 ½ citroenen
165 gr. zachte boter
35 gr. suiker
4 eieren

14 muffinvormpjes

Zet 14 borden apart.
Verwarm een oven voor tot 180º C.

Meng voor de baba* 4 eetlepels van de bloem met de
gist en roer er lepel voor lepel de melk (eerst laten op-

nemen) door tot een papje.   Laat het 10 minuten staan.
Snijd van een halve citroen de gele schil (zonder wit). Zet
die apart voor de siroop. Rasp de rest van de schil en de
schillen van de andere citroenen. Deze rasp is voor in de
baba. Pers de 3 citroenen uit en zet het sap apart.
Meng in de keukenmachine de zachte boter met de
suiker tot een romig geheel. Voeg dan de eieren, citroen-
rasp (zie boven), de rest van de bloem en het gistpapje
toe en meng het door het beslag. Doe het beslag in de
vormpjes tot deze half vol zijn en laat het rijzen tot het
volume verdubbeld is. Bak de baba’s dan in de voorver-
warmde oven van 180º C. in ca. 35 minuten af.
Laat ze iets afkoelen en haal ze uit de vormpjes.

250 gr. suiker
3 ½ dl. water

½ citroenschil (zie boven)
½ citroen, het sap ervan

   (zie boven)
1 ½ dl. limoncello

1 eetl. eau de vie framboise

Breng voor de stroop de suiker met het water aan de
kook. Voeg de citroenschil toe en laat het tot een stroop
inkoken. Verwijder de schil, breng het op smaak met het
citroensap en laat het afkoelen. Roer dan de limoncello
en de eau de vie framboise door de stroop. Besprenkel
elke baba, aan de boven- en onderkant, rijkelijk met de
limoncello-siroop (telkens eerst laten intrekken).

Z.O.Z.

Baba au limoncello met frambozen- sorbetijs
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400 gr. suiker
4 dl. water

wat citroensap
500 gr. frambozenpuree

1 eiwit

Kook voor het frambozen-sorbetijs de suiker met het
water en wat citroensap in tot een siroop. Draai het vuur
uit en voeg de frambozenpuree toe. Pureer het met een
staafmixer en zeef het.
Laat het geheel afkoelen.
Draai er t.z.t. in de sorbetière een mooie sorbetijs van
(bewaar het tot gebruik in de vriezer).
Klop het eiwit stijf en spatel het halverwege de draaitijd
door de sorbetijs.

poedersuiker
room

350 gr. bosbessen

Serveren
Bestuif de borden met poedersuiker. 
Leg een bolletje frambozen-sorbetijs links op het
bord en zet rechts de baba.

Garneer het met wat opgeklopte room en leg daar een
paar bosbessen op.

* Baba:   Baba au Rhum is een klassiek nagerecht uit de Franse keuken op basis van cake.
In essentie bestaat het uit kleine, champignongrootte tulbandjes of cakejes die tezamen in een pot met rumstroop zitten.
De cakejes zijn doordrenkt van de rumstroop.
De baba heeft bekendheid gekregen in de 18de eeuw, toen de Poolse koning Stanislas Leszczynski de zoetigheid in
Frankrijk ontdekte bij zijn schoonzoon, de Franse koning Lodewijk XV, in de periode dat hij uit Polen verbannen was (afge-
zet) en in Lotharingen (Frankrijk) woonde.
De eerste baba's werden gemaakt met de Hongaarse witte, zoete Tokaj dessertwijn (ook Tokaji of Tokay geschreven), tot-
dat bakker Nicolas Stohrer uit Parijs de rumstroop introduceerde. 
De Babà (met rum- of limoncellostroop) is ook een van de beroemdste cakejes in de Zuid Italiaanse stad Napels.
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