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Fotoblad

Amuse: Gerookte eendenborst met mango,

krokantje van eend en mangopuree

Soep: Mulligatawny soep

Sorbet: Frambozensorbet met cavaTussengerecht: Aspergerisotto met zeeduivel

Nagerecht: Aardbeien duo van aardbeien

Romanoff en aardbeien in balsamico-munt

Hoofdgerecht: Lamsrugfilet met kruidenkorst,

pompoenpitolie met kappertjes en asperges
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M e n u
Gemaakt en uitgewerkt naar het idee van:   de 4de woensdagavond Brigade

Gerookte eendenborst met mango, krokantje van eend
en mangopuree

Mulligatawny soep

Aspergerisotto met zeeduivel

Frambozensorbet met cava

Lamsrugfilet met kruidenkorst, pompoenpitolie
met kappertjes en asperges

 Aardbeien duo van aardbeien Romanoff en
aardbeien in balsamico-munt 

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

LET OP: alle receptuur is voortaan geschreven op basis van 12 personen !
Er worden ingrediënten bijgelegd en/of ingehouden (vlees, vis gevogelte, wild en een aantal groenten) naar gelang de sterkte van
de Brigade.   GEEF DUS TIJDIG NIEUWE OF VERTREKKENDE LEDEN DOOR !
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Gerookte eendenborst met mango, krokantje van eend

en mangopuree

Gerookte eendenborst met mango, krokantje
van eend en mangopuree Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Vierkant bord gebruiken.

2 eendenborsten met vel,
   van 400 gr. elk
Provençaalse kruiden
grof zeezout
rookmot 

Zet 12 vierkante borden bij de uitgifte balie. 

Verwarm een oven voor tot 60º C.
Snijd de eendenborsten op de velzijde met een scherp
mes maximaal 2 mm. voorzichtig kruislings in. Bestrooi de
borsten aan de vleeszijde ruim met de Provençaalse
kruiden en wrijf deze goed in. Bestrooi ook de vleeszijde
met een beetje grof zeezout.
Doe voldoende rookmot in het rookoventje en rook de
borsten ca. 10 à 15 minuten op het rooster (zet het rookoven-
tje op een klein pitje. Leg de borsten op het rooster in het oventje

zodra de rookmot gaat roken. Sluit het oventje.).
Haal de borsten na de rooktijd uit het rookoventje.
Leg ze, ingepakt in aluminiumfolie en voorzien van een
vleesthermometer, op een schaal in de voorverwarmde
oven. Laat ze gaan tot ze een kerntemperatuur van 50º C.
hebben bereikt.

4 dl. sinaasappelsap (3 à 4 stuk)
1 kaneelstokje
5 witte peperkorrels, gekneusd
½ dl. Grand Marnier
50 gr. witte chocolade
½ dl. room
50 gr. koude boter

Haal met een rasp de oranje, gewassen schil, zonder wit,
van ½ sinaasappel. Pers alle sinaasappelen uit en doe
het gezeefde sap en de rasp in een pan. Voeg het ge-
broken kaneelstokje, de gekneusde peperkorrels en de
Grand Marnier bij het sap in de pan. Laat het tot de helft
inkoken. Zeef de saus. Zet ze terug op een laag vuur.

Z.O.Z.
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Los de witte chocolade op in de lauwe room (max. 40º
C.). Voeg het sinaasappelsap in scheutjes bij de opge-
loste chocolade. 
Stop hiermee als de saus een mooie dikte heeft.
DE SAUS MAG NIET MEER KOKEN (i.v.m. schiften). 
Houd het geheel op een laag vuur warm.
Monteer vlak voor het uitserveren de saus, van het vuur
af, met de koude boter.

2 rijpe mango’s
gerookte eendenborstfilet
   (zie boven)

Schil de mango’s en snijd er 18 rechthoekige staafjes van
1 cm. dik, 1 cm. breed en 4 cm. lang uit. Maak van de res-
terende mango een puree met de keukenmachine.
Snijd op de snijmachine op stand 3 van de eendenbors-
ten 36 plakjes (3 mm. dik).
Leg per persoon 2 plakjes dakpansgewijs op aluminium-
folie op elkaar. Leg daarop een mangostaafje en rol de
eendenborst/mango pakjes strak in de folie op.
Bewaar die in de koeling.
Leg per persoon twee plakjes eendenborst van 2 mm.
dikte op een plateau en houd ze onder de warme grill tot
ze krokant (= knapperig) zijn.

1 doosje Scarlet Cress
Serveren
Leg een ingerold staafje eendenborst met een
mangostaafje op het midden van het bord. 
Snijd 6 eendenborst/mango staafjes dwars door-

midden. Zet een half staafje rechtop boven het liggende.
Nappeer er wat sinaasappelsaus voorlangs.
Leg een schepje mangopuree aan de bovenkant en links
en rechts van het liggende staafje 2 eendenborst krokant-
jes. Garneer het liggende staafje met wat Scarlet Cress.
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Mulligatawny soep

Mulligatawny soep Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepkoppen gebruiken.

1 soepkip, ca. 1,6 kg.
wat olie

1 winterwortel
1 flinke prei (het wit ervan)
2 stelen bleekselderij
2 uien

100 gr. champignons
2 dl. droge witte wijn
4 liter koud water
2 kruidnagels
2 teentjes knoflook
1 stukje foelie
1 boeket garni

10 witte peperkorrels

Zet 12 soepkoppen (middelmaat) in de warmkast.

Doe de in delen gesneden soepkip samen met wat olie
in een snelkookpan en braad deze rondom aan. 
Maak winterwortel, prei, bleekselderij en uien schoon
en snijd deze in kleine blokjes. Druk de champignons
plat. Doe alles bij de kip in de snelkookpan en laat het
even gaan. Voeg de witte wijn toe en laat die wat ver-
dampen. Voeg het water toe en breng het aan de kook.
Schuim het zorgvuldig af. Doe er dan de kruidnagels,
knoflook, foelie, boeket garni en de geplette witte
peperkorrels bij en sluit het met het deksel af.
Laat het 60 minuten gaan. Spoel dan de pan koud, haal
het deksel eraf en zeef de bouillon. 
Kook ze tot 2 ½ liter in. Gebruik voor de soep 1 ½ liter en
doe 1 liter naar het tussengerecht.

Z.O.Z.
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1 eetl. zonnebloemolie
1 grote ui
4 teentjes knoflook
4 kardemom zaden, gekneusd
2 groene pepers
2 theel. vers geraspte gember

1/4 theel. gemalen kaneelpoeder
1/4 theel. gemalen kruidnagel

2 theel. gemalen korianderzaad
1 theel. gemalen komijn
1 theel. gemalen kurkuma

Doe de zonnebloemolie in een klein pannetje.
Snijd de ui en de knoflook fijn en bak ze samen met de
gekneusde kardemomzaden, groene pepers, de afge-
streken theelepels verse gember, de afgestreken, gema-
len theelepels kaneel, -kruidnagel, -korianderzaad, -
komijn en de -kurkuma in het pannetje aan.
Dit ui-mengsel mag heel licht kleuren.

1 winterwortel
1 steel bleekselderie
1 Granny Smith appel

200 gr. rode linzen
1 ½ liter kippenfond (zie boven)

½ blok santen
ui-mengsel (zie boven)

1 eetl. citroensap
1 theel. tamarinde concentraat

zout, peper uit de molen

Schil de winterwortel, bleekselderie en de appel en
snijd alles in kleine blokjes.
Doe alles in een pan en voeg de rode linzen, kippen-
fond en de santen toe. Breng het aan de kook en laat
het 15 minuten zachtjes gaan. Verwijder de kardemom
zaden en de kerrieblaadjes uit het ui-mengsel en voeg
dit ui-mengsel bij de soep. Pureer ze. Voeg het citroen-
sap en het tamarinde concentraat toe en breng de
soep op temperatuur.
Pureer de soep en passeer ze door een fijne zeef.
Breng, zo nodig, de soep op smaak met zout en peper
uit de molen.

1 Granny Smith appel
4 theel. verse korianderblaadjes,

   fijn gehakt

Serveren
Snijd de geschilde appel in een brunoise.
Snijd de verse korianderblaadjes fijn tot 4
theelepels. Schep de soep in de warme koppen

en leg er een schepje appelblokjes in. Strooi de koriander
over de soep.
Serveer de soep direct uit.
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Aspergerisotto met zeeduivel

Aspergerisotto met zeeduivel Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

12 witte asperges, AA
1 liter kippenfond (zie soep)
½ liter asperge nat (van het hoofd-

 gerecht)

12 aspergekopjes (zie boven)

Zet 12 diepe borden in de warmkast.

Schil de asperges en snijd 1 cm. van de onderkant af.
Snijd er ook de kopjes af en zet die apart. Snijd de
aspergestelen in stukjes van 1 cm. Kook de stukjes 2
minuten in de kippen/aspergefond. Koel ze op ijswater.
Leg de aspergekopjes een paar tellen in de kokende
fond en laat ze op een bord apart afkoelen.

12 plakjes bacon Verwarm een oven voor tot 160º C.
Leg de plakjes bacon, met tussenruimte, mooi strak op
1 vel bakpapier en leg er een tweede vel op. Zet hier een
ovenschaal op tegen het omkrullen van de bacon.
Plaats dit 12 - 15 minuten in de voorverwarmde oven,
totdat de bacon mooi krokant is.

150 gr. fijn geraspte Parmezaanse
    kaas

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Leg een siliconen mat op een bakplaat. 
Maak, met behulp van een ring, 12 mooie laagjes (niet té

dik) Parmezaanse kaas op de siliconen mat. Zet deze
bakplaat in de voorverwarmde oven en laat ze erin tot ze
tot mooie kaaskoekjes gesmolten zijn. Laat ze afkoelen.
Snijd van elk koekje één kantje recht, zodat u het koekje
straks beter op het bord kunt zetten.

Z.O.Z.
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100 gr. rucola sla
½ bakje pijnboompitten
25 gr. fijn geraspte Parmezaanse

    kaas
olijfolie
wat citroensap
zout, peper uit de molen

Neem 36 mooie rucola blaadjes en zet die apart.
Neem het restant van de rucola, de pijnboompitten, de
Parmezaanse kaas en olijfolie en draai daar een mooie
pesto van in de blender. Breng het op smaak met wat
citroensap, zout en peper uit de molen.

1,4 kg. zeeduivel
zout, peper uit de molen
boter, om te bakken

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Kijk de zeeduivel na op ongerechtigheden en vlies deze
dubbel !   Portioneer de vis dan in 12 gelijke stukken.
Breng deze op smaak met zout en peper uit de molen
en bak ze in de boter. Laat ze daarna in de voorver-
warmde oven nog 6 - 8 minuten doorgaren.

2 sjalotjes, kleingesneden
1 teentje knoflook (kleingesneden)

boter
400 gr. Arborio risottorijst

1 dl. Noilly Prat
1 ½ liter kippen/asperge fond

   (zie boven)
aspergestukjes (zie boven)

100 gr. boter
50 gr. fijn geraspte Parmezaanse

    kaas
wat citroensap

Fruit de sjalotjes en de knoflook in wat boter.
Voeg dan de risottorijst toe en zet deze goed om tot ze
glazig is. Blus het af met de Noilly Prat en laat het vocht
opnemen. Voeg nu telkens wat van het hete kippen-
aspergefond toe tot het geheel opgenomen is (ca. 20

minuten). Blijf roeren tot de risotto gaar is.
Voeg tegen het einde de aspergestukjes aan de risotto
toe en laat ze even mee garen. 
Werk het geheel af met boter, Parmezaanse kaas en
wat citroensap. Roer af en toe in de risotto om aanzet-
ten te voorkomen. LET OP: De risotto moet niet te nat, maar
een stevige, lobbige substantie zijn. Breng, zo nodig, de risotto op
smaak met zout en peper uit de molen.

wat olijfolie + wat citroensap
zout, peper uit de molen

36 rucola blaadjes (zie boven)

Maak een dressing van wat olijfolie, wat citroensap,
zout en peper uit de molen en maak hiermee vervolgens
de rucola blaadjes aan.

12 aspergekopjes (zie boven)
de aangemaakte rucola sla

Serveren
Neem een ring van 8 cm. Ø. Verdeel hiermee de
risotto over de warme borden. Druk de risotto
voorzichtig aan. Verwijder de ring en leg een plak

gedroogde bacon uit het midden op de risotto.
Plaats een stukje zeeduivel op de risotto en zet links-
boven een aspergekopje. Plaats een kaaskoekje rechts
in de risotto met de platte kant op het bord, zodat het
blijft staan. Trek tenslotte met de pesto een mooie streep
voorlangs het risottotorentje.
Garneer het met wat plukjes aangemaakte rucola sla.
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Frambozen sorbetijs met cava

Frambozen sorbetijs met cava Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude champagne flutes gebruiken.

250 gr. suiker
2 dl. water
1 citroen, het gezeefde sap ervan

500 gr. frambozenpuree
1 eiwit

Zet 12 champagne flutes, met een laagje water,  in de
vriezer.

Laat voor de
suikersiroop
alle suiker in
het water op
een laag vuur
oplossen. 
Haal het pan-
netje van het
vuur en voeg
het gezeefde
citroensap
aan de siroop
toe.
Roer daar de
frambozen-
puree door
en laat de
massa goed
afkoelen.
Draai er t.z.t.
in de
sorbetière een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd een stijf geklopt eiwit toe.

½ fles cava (Spaanse mousserende

   wijn)

Serveren
Doe 1 of 2 bolletjes sorbetijs in de koude flutes
en schenk er wat cava wijn over heen.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 9



Mei  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Lamsrugfilet met kruidenkorst, pompoenpitolie met

kappertjes en asperges

Lamsrugfilet met kruidenkorst, pompoen-
pitolie met kappertjes en asperges Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

1 ½ kg. lamsrugfilets

Zet 12 grote borden in de warmkast.

Verwijder, zo nodig, de ongerechtigheden van de  lams-
rugfilets. Bewaar ze, afgedekt met huishoudfolie, tot
verder gebruik.

180 gr. zachte boter, op  kamer-
   temperatuur

10 takjes peterselie
5 takjes dragon

10 sprieten bieslook
1 bosje kervel
3 eetl. mosterd
3 teentjes knoflook

zout, peper uit de molen
paneermeel

Leg voor de kruidenkorst de zachte boter op de werk-
bank. Was de peterselie, dragon, bieslook en kervel,
hak dit grof in de cutter. Doe het over in een schaal en
voeg er de mosterd en de knoflook bij. Kruid het met
zout en peper uit de molen en prak er, met een vork, de
enigszins zachte boter door.
De kruidenpasta is nog losjes. Voeg er voldoende
paneermeel aan toe om een stevige kruidenpasta te ver-
krijgen. Leg een flink stuk huishoudfolie op de werkbank
en verdeel de kruidenmassa over de helft van de folie.
Sla de andere helft er overheen en rol het tot een overal
even dikke kruidenkorst. Laat die in de koeling opstijven.

3 eetl. kappertjes
2 dl. pompoenpitolie
1 dl. gerijpte aceto balsamico

Spoel de kappertjes met koud water af en hak ze fijn.
Meng de fijngehakte kappertjes met de pompoenpitolie
en voeg vervolgens de aceto balsamico toe.
Zet het apart.

Z.O.Z.
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24 witte asperges AA
1 liter water + wat zout

(½ liter aspergefond naar tussen-

gerecht)

Schil de asperges en snijd 1 cm van de onderkant af.
Maak een fond door schillen, onderkanten en water 7 tot
10 minuten te laten gaan. Druk de schillen boven de pan
goed uit. Breng deze verkregen aspergefond op smaak
met zout en peper uit de molen. Doe de in tweeën ge-
sneden asperges in de fond en breng het aan de kook.
Draai het vuur uit zodra de fond kookt en laat, met het
deksel op de pan, de asperges in het vocht beetgaar
worden.

1 kg. Roseval aardappelen
2 takjes rozemarijn, de blaadjes

zeezout
zonnebloemolie

(u kunt er naar eigen idee 2 platgedruk-

  te teentjes knoflook bijleggen)

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Boen de Roseval aardappeltjes schoon (of schil ze)  en
snijd ze zo nodig in tweeën of in vieren. Doe de stukjes in
een pan en zet ze net onder water. Kook ze 4 minuten.
Giet ze af en verdeel de aardappeltjes over een oven-
schaal. Strooi er wat rozemarijnblaadjes en zeezout
(eventueel knoflook) over. Sprenkel er ook wat zonne-
bloemolie op en laat ze in de voorverwarmde oven in ca.
20 minuten garen. Schep het een paar keer om.

lamsrugfilets (zie boven)
kruidenmassa in boter
   (uit de koeling)

Verwarm een oven voor tot 180º C.
Bak de lamsrugfilets, om en om, in de hete boter aan.
Leg de filets op een ovenbakplaat en plaats die in de
voorverwarmde oven tot de filets een kerntemperatuur
van 48º C hebben bereikt. Haal ze uit de oven en laat ze
onder aluminiumfolie nog even rusten. 
Verdeel de kruidenmassa over de bovenkanten van
lamsrugfilets en druk de pasta goed aan.
De kruidenkorst onder de salamander aangaren tot deze
enigszins droog is. 

1 teentje knoflook, platgedrukt
1 sjalot, kleingesneden

wat zonnebloemolie
1 kg. spinazie

Doe het platgedrukte teentje knoflook en de kleinge-
sneden sjalot met de zonnebloemolie in een pan.
Verwarm het op een middelmatig vuur.
Zet het vuur dan hoog en verhit er de schoongewassen 
spinazie in. Verwijder de knoflook en laat de spinazie
dan goed uitlekken. Doe de spinazie in een zeef en druk
er nog zoveel mogelijk vocht uit. Warm ze, als dit nodig
is, opnieuw op in de magnetron.

aangemaakte pompoenpitolie
   (zie boven)

Serveren
Snijd de lamsrugfilets in 2 à 3 medaillons van elk
ca. 1 cm. dik. Verdeel de spinazie in een streep
over een warm bord. Zet daar, om en om, de

partjes lamsrugfilet op en daartussen 2 stukken asperge
(4 totaal, zie foto). Lepel hier de aangemaakte pompoen-
pitolie over.
Garneer het rondom met de Roseval aardappeltjes.
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Aardbeien duo Romanoff en een tuile gevuld met

aardbeien in balsamico-munt

Aardbeien duo Romanoff â en een tuile gevuld met
aardbeien in balsamico/munt Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude langwerpige borden
gebruiken.

½ citroen, het sap ervan
(om schoon te maken en een
  drupje bij het eiwit)

2 eiwitten (van het ijs hieronder)
snufje zout

100 gr. fijne kristalsuiker

Zet 12 langwerpige borden klaar en zet 12 cognacglazen
in de vriezer.

Zorg dat de beslagkom, spatel, enz. vetvrij zijn.
Maak ze eventueel schoon met wat citroensap.
Wrijf de kom droog. Verwarm een oven voor tot 90º C.
Doe de eiwitten, snufje zout en een drupje citroensap
in de beslagkom en mix het op een hoge stand.
Als het eiwit stijver begint te worden, beetje bij beetje, de
fijne kristalsuiker toevoegen. Blijf mixen tot je stijve pie-
ken eiwit krijgt en de beslagkom op z’n kop kunt houden.
LET OP: de suiker moet volledig opgelost zijn.
Beleg een bakplaat met bakpapier en spuit 48 zeer
kleine bolletjes (kleiner dan een pepernoot). Bak ze in de
voorverwarmde oven in 1 uur af tot krokante bolletjes.

500 gr. zoete aardbeien
2 dl. crème de cassis

250 gr. zoete aardbeien
1 dl. wodka

eventueel wat extra suiker

Was de aardbeien en verwijder daarna de kroontjes.
Snijd de grotere aardbeien in tweeën of in vieren.
Marineer 500 gram aardbeien in de crème de cassis.
Pureer 250 gram aardbeien samen met de wodka.
Laat ze tot gebruik in de koeling staan.
Mochten de aardbeien niet zoet genoeg zijn voeg dan
nog wat extra suiker toe. 

Z.O.Z.
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4 eieren
110 gr. suiker
3 ½ dl. room

2 dl. volle melk
1 vanillestokje

Splits de eieren en zet de eiwitten apart.
Klop de eierdooiers met de suiker tot de massa “wit” is.
Breng de room met de melk en het in de lengte open-
gesneden en het los geschraapte merg van het vanille-
stokje in een pan al roerend aan de kook. Laat het, van
het vuur af, even trekken. Verwijder het vanillestokje.
Giet, onder voortdurend roeren, het vanille/room mengsel
zeer geleidelijk bij het eierdooier/suiker mengsel. 
Giet dit mengsel in de pan waarin u de room kookte.
Laat dit au-bain-marie binden. Blijf met een houten lepel 
voortdurend roeren tot de crème aan de lepel blijft
hangen en volledig afgekoeld is. Doe deze crème dan in
een sorbetière en draai er t.z.t. een stevig ijs van.

4 eiwitten
110 gr. zacht boter
130 gr. suiker
10 gr. vanillesuiker

120 gr. bloem, gezeefd
50 gr. amandelschaafsel (in een

   cutter fijngemalen)

Verwarm een oven voor tot 150º C.
Verwarm voor de tuiles ä de eiwitten au-bain-marie tot
40 à 50º C. Roer de boter met een garde glad en voeg
de suiker en de vanillesuiker toe. Doe er vervolgens
telkens wat eiwit door. Stop met de garde zodra het deeg
glad is. Spatel er dan de gezeefde bloem en het fijn
gemalen amandelschaafsel door.
Leg een bakvast papier op een bakplaat. Leg hierop 5
schepjes deeg. Strijk die met de achterkant van een lepel
over het papier uit tot 15 cm. Ø. Bak ze in ca. 10 minuten
af tot het deeg rondom bruin begint te worden. Trek de
bakplaat tot halverwege uit de oven en haal de koekjes
één voor één met een plamuurmes van het papier en leg
ze op een omgedraaid risottovormpje. Krul ze hier met
de hand voorzichtig omheen en laat ze afkoelen.

400 gr. aardbeien
12 muntblaadjes
3 eetl. balsamico azijn
3 eetl. honing

peper uit de molen

Maak de 400 gram aardbeien schoon en snijd ze in
vieren. Doe ze in een kom. Hak de muntblaadjes fijn.
Voeg de fijngehakte munt samen met de balsamico
azijn, honing en de peper uit de molen bij de aardbeien
en schep het goed om. Schep deze aardbeien net voor
het uitserveren in de krokante tuiles.

ijs (zie boven)
3 dl. room

extra suiker
48 merengue bolletjes (zie boven)
12 munttopjes

Serveren
Verdeel de met crème de cassis gemarineerde,
koude aardbeien over de cognacglazen.

Leg hierop een bolletje ijs. Klop de room lobbig en
meng die met de aardbeien/wodkapuree. Zoet het, naar
smaak, met nog wat extra suiker aan.
Schep deze aardbeienroom over de aardbeien en het ijs
in het cognacglas. Garneer elk cognacglas met 4 kleine,
krokante bolletjes merengue en een munttopje.
Zet het cognacglas en een gevulde tuile op een bord en
serveer het uit.
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Aardbeien Romanoff

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  Mei
Pag. 9 â Cava (Spaanse Champagne)
Wijnen met de kwaliteitsaanduiding ”cava” bestaan traditioneel uit een mengsel van het sap van drie inheemse
druivenrassen: Macabeo, Xarel-lo en Parellada (ofschoon er ook andere rassen gebruikt worden) volgens de methode
van de tweede gisting van minstens negen maanden op de fles (méthodo tradicional). Om die reden wordt cava wel eens
"Spaanse Champagne" genoemd, maar dit is wijnkundig gezien fout, aangezien enkel schuimwijn afkomstig uit de
Champagnestreek de naam Champagne mag dragen. Één van de condities voor de toetreding van Spanje tot de
Europese Unie was het verwijderen van alle termen die tot verwarring met de beschermde Franse Champagne konden
leiden. Een wet en een toezichthoudende commissie waken sinds november 1991 over de constante kwaliteit van de
cava. Een echte cava is aan de vierpuntige ster onderop de kurk te herkennen. Daarnaast kan cava ook nog een
denominació d'origen (oorsprongsbenaming) krijgen, als hij in een welomschreven streek gemaakt wordt.
Josep Raventós begon in 1872 met de productie van cava in zijn wijnmakerij Codornu in Sant Sadurní d'Anoia.
Tientallen wijnhuizen zijn tegenwoordig in deze gemeente gevestigd
Cava typen:
Cava is beschikbaar als witte en als rosé wijn.
De cava wordt ingedeeld naar de zoetheid die afhangt van de hoeveelheid suiker in de wijn voor de tweede gisting.
Van zeer droog naar zoet zijn er zeven categorieën:
1/ Brut nature: zonder toevoeging van suiker 5/ Seco: 17 tot 35 gram suiker per liter
2/ Extra brut: niet meer dan 6 gram suiker per liter 6/ Semi-seco: 33 tot 50 gram suiker per liter
3/ Brut: 6 tot 15 gram suiker per liter 7/ Dulce: meer dan 50 gram suiker per liter
4/ Extra seco: 12 tot 20 gram suiker per liter

Een andere indeling is naar de bewaarperiode. De cava moet minstens negen maanden in de kelder zijn bewaard, voor
de reserva geldt een bewaarperiode van minimaal 15 maanden en voor de gran reserva zelfs een minimum van 30
maanden. Gran reserve mag verder alleen worden gebruikt voor de minst zoete cava's, Brut nature, Extra brut en Brut.
Op het etiket van de Gran reserva staat als enige ook het oogstjaar vermeld.
Een cava, met name de drogere typen, kunnen heel goed als aperitief gedronken worden. Als mengdrank is er “Agua de
Valencia populair”: cava met vers geperste sinaasappelsap of een mix van cava met citroenijs als een soort sorbet.

Pag. 11 ã Aardbeien Romanoff    Het makkelijkste en meest elegante aardbeirecept dat u thuis kunt maken. 
Dit beroemde gerecht kan worden bijgeschreven op het conto van twee koks: chef-kok Marie-Antoine Carême, die in
Frankrijk al jarenlang, tot aan de Franse Revolutie (1789-1799) de kookwereld voorzag van nieuwe recepten en
baanbrekende technieken en een voorganger, Auguste Escoffier, de vader van de klassieke Franse keuken.
Beiden waren wereldberoemde CULINAIRE-sterren!
Vermoedelijk is het gerecht gemaakt voor de Russische tsaar Nicolaas de 1e.
Dit eenvoudige recept heeft veel mogelijkheden voor persoonlijke creativiteit. De enige constante ingrediënten zijn
gezoete room en aardbeien, maar in de meeste recepten wordt de oranje likeur Grand Marnier of een brandy toegevoegd.
Een ander ‘traditioneel’ ingrediënt is zure room, dat een aangename zuurgraad toevoegt en balanceert met de zoete
smaak van de gezoete room en eventuele gezoete blauwe bessen. Dit laatste, de gezoete blauwe bessen, is de meest
voorkomende  aanpassing in de Amerikaanse keuken. Door middel van, de even in een lichte suikersiroop gepocheerde,
blauwe bessen in het licht gesmolten vanille-ijs vormt de basis van een typisch Amerikaans gerecht. 
Ondanks de room, suiker en alcohol, werd Aardbeien Romanoff altijd bedoeld als een licht dessert (??).
Aardbeien Romanoff: (simpele receptuur: voor 2-3 personen)
200 gr. aardbeien, ontkroond en gehalveerd
2 eetl. Grand Marnier
75 gr. goed vanille-ijs (diepvries)
130 gr. room (34%)
2 eetl. fijngeslagen suikerklontjes
1 theel. vanille merg
2 eetl. zure room
Plaats de gesneden aardbeien in een middelgrote mengkom en voeg 
de Grand Marnier toe. Laat 15 minuten marineren.
Laat het ijs tot een pudding-achtige consistentie komen (= iets smelten).
Room met suiker en vanille merg in middelgrote stijve pieken kloppen.
Roer de zure room erdoor om de smaak te verzachten.
Roer of schep alle ingrediënten even door elkaar en serveer in een gekoeld glas.
Dat is het! Simpel, elegant en heerlijk, gewoon zoals het was bedoeld om te zijn.

Pag. 13 ä Tuile De tuile is een erg veelzijdig koekje. De tuile is een typisch Frans koekje dat
in allerlei vormen als decoratie en/of ingrediënt wordt gebruikt bij ijs- en/of nagerechten. 
De naam tuile is overigens afgeleid van het Franse woord voor ‘tegel’ (het deeg werd oorspronkelijk op een hete tegel
gebakken). Het deeg van de tuile kan over een rond object worden gevouwen als het nog warm is, waardoor een bakje
ontstaat. De tuiles verliezen hun structuur naarmate ze ouder worden. Het beslag kan echter bijna een week in de
koelkast worden bewaard.
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