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Hoofdgerecht:   Hazenrug met biet,

knolselderij, wortel en dragonmarmelade

Nagerecht:   Passievrucht soufflé met

kokos-ijs en sinaasappel

Amuse:   Snoeperij ‘Cipolline’ Soep:   Heldere paddestoelensoep

Sorbet:   Sorbet ‘Licor 43'Tussengerecht:   Zeewolf met wilde rijst,

sinaasappelsaus, sugar snaps salade
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M e n u
Met dank aan de:   2de maandagavond Brigade

Snoeperij ‘ Cipolline ’

Heldere paddestoelensoep

Zeewolf met wilde rijst, sinaasappelsaus,
suger snaps salade

Sorbet ‘Licor 43'

Hazenrug met biet, knolselderij, wortel en
dragonmarmelade

 

Passievrucht soufflé met kokos-ijs en sinaasappel

     Bij 1 eetl., 1 koffiel. en/of 1 theel. leest u altijd: 1 afgestreken eetlepel, koffielepel of theelepel,
            tenzij anders vermeld staat !
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Snoeperij ‘Cipolline’

Snoeperij ‘Cipolline’ Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Klein bord gebruiken.

1 potje zéér kleine Italiaanse
Cipolline uitjes ➀ 
   (uitlekgewicht: 200 gr.)

6 dl. rode wijn
150 gr. suiker

Zet 12 amuselepels in de warme uitgiftebalie klaar.
Leg er 12 bijpassende bordjes bij. 

Kook de uitgelekte Cipolline uitjes in de rode wijn met
de suiker totdat de wijn zo goed als verdampt is en de
uitjes gaan karameliseren. Na afkoeling moet het net jam
zijn, dus ‘zalvig’ en niet hard.

500 gr. verse kippenlevertjes
zout, peper uit de molen
bloem, om te bestrooien
geklaarde boter

3 sjalotjes
wat boter

Maak de kippenlevertjes schoon en dep ze droog.
Snijd ze in tweeën. Breng ze op smaak met zout en
peper uit de molen. Bestrooi ze met de bloem en klop dat
er wat af. Zorg wel dat de bloem mooi rondom ‘pakt’.
Bak ze nèt voor het uitserveren, voorzichtig omschep-
pend, in de geklaarde boter, op een hoog vuur, in ca. 3
minuten krokant en nét gaar (de levertjes moeten van binnen

nog mooi rosé zijn). 
Snijd de sjalotjes in dunne ringetjes en bak die even in
wat boter goudgeel. 

Cipolline (jam)mengsel
tuinkers
sjalotringen (zie boven)

Serveren
Vul de warme amuselepels met het lauw-warme
Cipolline (jam)mengsel en verdeel daar de warme
kippenlevertjes over. Garneer het met wat tuin-

kers en een paar gebakken sjalotringen. Zet op elk bord-
je een volle, warme amuselepel en serveer het direct uit.
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Heldere paddestoelensoep

Heldere paddestoelensoep Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme rode wijnglazen gebruiken.

1 soepkip, kleingehakt
wat olijfolie

2 uien, kleingesneden
1 winterwortel, kleingesneden
3 stelen bleekselderij, kleinge-

   sneden
2 tenen knoflook, geplet
3 liter koud water
2 laurierblaadjes
2 stukjes foelie
1 afgestr. eetl. Franse mosterd

Zet 12 rode wijnglazen in de warme uitgifte-vitrine.

Snijd of hak voor
de soep de soep-
kip in stukken. 
Doe het met wat
olijfolie in een
snelkookpan en
laat het, al om-
scheppend, even
kleuren.
Snijd de uien,
winterwortel,
bleekselderij en
knoflook klein.
Laat het even mét
de kip gaan.
Voeg 3 liter koud
water toe. Breng
het aan de kook. 
Schuim het af. 
Voeg laurierblad, foelie en de Franse mosterd toe.
Breng het tegen de kook. Sluit de pan. Laat het 1 uur
gaan. Neem de pan van het vuur, koel de pan en ver-
wijder het deksel. Zeef de bouillon door een neteldoekse
lap. Kook de gezeefde bouillon tot 1 ½ liter fond in.

1 afgestr. theel. paprikapoeder
½ dl. ketjap

Voeg paprikapoeder en ketjap aan de ingekookte fond
toe.

100 gr. kastanjechampignons
50 gr. oesterzwam
50 gr. vers eekhoorntjesbrood
½ bosje lente-ui, fijngesneden

35 ml. brandy

Maak kastanjechampignons, oesterzwam en eek-
hoorntjesbrood schoon en snijd ze in plakjes.
Voeg dit vlak voor het opdienen aan de kokende kippen-
fond toe en laat ze ca. 6 minuten, tegen de kook aan,
meetrekken.
Voeg dan de fijngesneden lente-ui en de brandy toe.

2 ½ dl. room
1/4 bosje bieslook (fijn geknipt)

Serveren
Klop de room lobbig. Verdeel de 1 ½ liter hete
soep met champignons over de voorverwarmde
rode wijnglazen. 

Schep er een toefje room op en garneer dit door er wat
fijn geknipte bieslook over te strooien.
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Zeewolf met wilde rijst, sinaasappelsaus en sugar snaps

salade

Zeewolf met wilde rijst, sinaasappel-
saus en sugar snaps salade Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Ronde, warme borden gebruiken.

200 gr. wilde rijst
500 gr. Livar spekjes

(Livar = Limburgs varken)

Zet 12 ronde borden in de warmkast.

Kook de wilde rijst in ca. 45 minuten beetgaar. Giet ze
af en laat ze, met het deksel op de pan, 10 minuten na
garen. Giet de rijst in een vergiet en laat ze verder
uitlekken. Bak intussen de Livar spekjes uit. Meng de
wilde rijst met de Livar spekjes en het spekvet.
Goed doorroeren. Warm het geheel, nét voor het uit-
serveren, even in een koekenpan op.

Zelfgetrokken visbouillon:
olie, ½ prei (het wit), 2 uien,
1 winterwortel, 125 gr. champig-
nons, 1 steel bleekselderij,
1 kg. graten van zeewolf, ½ liter
witte wijn, 4 witte peperkorrels,
½ citroen en 2 liter water

  
3 dl. visfond
4 sinaasappelen (het sap ervan)

Maak een visbouillon: Doe wat olie, de prei, uien,
winterwortel, champignons en bleekselderij in een
ruime pan en laat het, al omscheppend, even gaan.
Doe er dan de gebroken visgraten bij. Laat die, al
omscheppend,  weer even gaan. Voeg de witte wijn toe
en laat die bijna geheel verdampen. Voeg dan de
geplette witte peperkorrels, citroen en 2 liter water toe
en laat het 30 minuten gaan.
Zeef de bouillon.
Kook het tot 3 dl. visfond in. Breng de visfond met het
sinaasappelsap, al roerend, aan de kook en kook het
nog wat in. Neem de pan dan van het vuur.

Z.O.Z.
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50 gr. boter
35 gr. crème fraîche

1 dl. Cointreau 
zout, peper uit de molen

Verwarm (tegen de kook) de saus, nét voor het uitserveren.
Voeg, van het vuur af, de boter en de crème fraîche toe
en breng de saus op smaak met Cointreau, zout en
peper uit de molen.

1 limoen
wat zout

½ afgestr. theel. bonenkruid
400 gr. sugar snaps, peulen ➁

   (worden meestal heel gegeten)
wat zout

1 rode peper
1 sjalot
1 grote, rijpe mango

100 gr. macadamianoten

Pers de limoen uit en voeg wat zout en het bonenkruid
aan het sap toe. Kook de sugar snaps twee minuten in
kokend water met wat zout.
Spoel ze dan direct onder koud kraanwater af. 
Haal de puntjes van de peulen en verwijder het eventuele
draadje tussen de helften. (Als er dan een dunne, vezelige
draadje meekomt heb je pech: je moet die dan bij alle peultjes ver-

wijderen. De draad is namelijk niet eetbaar). Verwerk ze heel.
Snijd een topje van de rode peper. Rol deze boven een
afvalbak tussen uw handen en verwijder zo de (hete)
pitjes. Snijd de rode, ontpitte peperpeul in kleine stukjes.
Snijd de schoongemaakte sjalot in dunne ringetjes.
Schil en ontpit de mango. Snijd het vruchtvlees in blok-
jes. Laat de macadamianoten heel of haal ze even door
de blender (niet teveel tegelijk én kort!). Meng de rode peper,
sugar snaps, sjalot, macadamianoten (of -stukjes) én de
mangoblokjes met het aangemaakte limoensap.

960 gr. zeewolffilets
  (voor 12 plakjes van 80 gr. elk)
zout, peper uit de molen

250 gr. boter, geklaard

Verwarm een oven voor tot 90º C.
Spoel de zeewolf kort onder de koude kraan af, laat ze
uitlekken en dep ze droog. Zout en peper ze en bak ze,
nét voor het uitserveren, in de geklaarde boter ca. 2
minuten aan elke kant.

Serveren
Leg op elk warm bord een hoopje aangemaakte
wilde rijst. Leg daar het visplakje tegen en
nappeer het met wat saus. Leg er een bedje van

salade met  sugar snaps naast.
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Sorbet ‘Licor 43'

Sorbet ‘Licor 43' Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude rode wijnglazen gebruiken.

1 kg. Poire Williams peren uit blik
   (Grand Gerard Poire Williams)

1 dl. water
100 gr. suiker

1 citroen, het sap ervan
1 ½ dl. Licor 43

1 eiwit, stijfgeslagen

Zet 12 rode wijnglazen in de vriezer en leg een spuitzak
met een grove, gekartelde spuitmond bij.

Neem 1 kg. Poire
Williams peren uit
het vocht. Laat ze
uitlekken. Snijd ze
in vieren, verwijder
de klokhuizen en
snijd elk van deze
kwarten in de
lengte in drieën.
Doe deze partjes in
een pan.
Voeg water, suiker
en het citroensap
toe en laat het ca.
30 minuten, tegen
de kook aan (water

borrelt net), gaan.
Neem de pan van
het vuur en voeg nu
direct de Licor 43
toe (de alcohol zal
enigszins verdampen
zodat het ijs eerder

goed is). Roer het voorzichtig (vanwege de garneerpartjes)
even door. Houd 12 mooie plakjes peer apart voor de
garnering en zet die in de koeling.
Pureer de rest van de perenplakjes plus het kookvocht
met een staafmixer en zeef deze massa. Draai er t.z.t.
een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

12 plakjes Poire Williams peer
   (zie boven)

1 ½ dl. Licor 43

Serveren
Doe het ijs in de koude spuitzak en spuit het in
de koude wijnglazen. 
Garneer elk glas met een partje Poire Williams

peer en verdeel de Licor 43 over de glazen.
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Hazenrug met dragonmarmelade en drie mousses

Hazenrug met biet, knolselderij, wortel en
dragonmarmelade Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

4 mooie hazenruggen, met
   de karkassen

1 kg. wildafval (zie hierboven)
wat olijfolie

1 ui, kleingesneden
1 prei, kleingesneden
1 wortel, kleingesneden
2 dl. rode wijn

2 ½ liter water
2 blaadjes laurier
2 teentjes knoflook, geplet
5 jeneverbessen
5 peperkorrels, gekneusd
1 takje tijm

Zet 12 transparante borden in de warmkast.
Vul de sous-vide met heet water en zet deze op 80º C.

Begin met de wildfond: Snijd de filets van de hazen-
ruggen en zet die apart. Hak de karkassen en doe die
met wat olijfolie in een snelkookpan. Braad ze mooi
bruin aan. Voeg de kleingesneden ui, prei en wortel toe
en laat het nog even gaan. Doe er dan de rode wijn bij
en laat die bijna verdampen. Voeg het water toe.
Breng het aan de kook en schuim het zorgvuldig af.
Doe er laurier, knoflook, jeneverbessen, peperkorrels
en tijm bij. Sluit de pan en laat het 90 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de bouillon.
Kook deze tot 1 liter fond in. Houd 1 dl. apart voor de
knolselderijmousse én 1 dl. voor de rode bietenmousse.

3 ½ dl. rode wijn
1 dl. rode port
8 sjalotjes, kleingesneden
8 dl. wildfond (zie boven)

zout, witte peper uit de molen
enkele druppels citroensap

10 takjes dragon (de blaadjes)
50 gr. koude boter

Maak intussen de basis voor de dragonmarmelade: 
Kook de rode wijn, rode port met de kleingesneden
sjalotten in en laat het koken tot een jam-dikte.
Zeef deze saus. Voeg, als deze klaar is, de wildfond toe
en laat het geheel tot 2 ½ dl. inkoken. Maak de saus af
op smaak met zout en peper uit de molen en wat ge-
zeefd citroensap. Tegen het uitserveren de dragon-
blaadjes goed klein snijden en aan de (eventueel gedeelte-

lijk) gezeefde saus toevoegen. Monteer de saus met de
koude boter.                                                         Z.O.Z.
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8 mooie hazenrugfilets 
    (zie boven)
zout, zwarte peper uit de molen

100 gr. boter

Bestrooi de hazenrugfilets met zout en zwarte peper
uit de molen. Bak de filets (let op het uitserveer moment) in
een koekenpan in de boter rondom 4-6 minuten aan.
Voel, door op het vlees te duwen, of het de juiste cuisson
(= mate van gaarheid) heeft. Haal ze uit de pan en laat ze
even, onder aluminiumfolie, rusten.
Trancheer ze nét voor het uitserveren.

200 gr. winterwortel
60 gr. Roquefort kaas
25 gr. boter

wat (zout) cayennepeper

Schrap voor de wortelmousse de winterwortel schoon
en snijd ze in blokjes. Kook deze in een bodempje water
met wat zout gaar. Pureer de wortel en de boter met een
staafmixer en wrijf het door een zeef. Prak er vervolgens 
de Roquefort kaas door. Breng het geheel, zo nodig, op
smaak met wat (zout en) cayennepeper. Doe de mousse
in een geheel gesloten spuitzak en leg ze in de op
temperatuur gebrachte sous-vide.

300 gr. knolselderij
wat olijfolie, om te bakken

1 dl. room
1 dl. wildfond (zie boven)

zout, peper uit de molen

Maak de knolselderij schoon en snijd er met een man-
doline een aantal dunne plakjes af. Steek er met een
steker van 4 cm. Ø 40-45 rondjes uit (3 per persoon + een

paar extra). Bak deze rondjes vlak, voor het uitserveren, in
een koekenpan met wat olijfolie goudbruin.
Snijd voor de knolselderijmousse de rest van de schoon-
gemaakte knolselderij in blokjes. Kook ze in de room
en de wildfond gaar, tot de room en de wildfond ver-
dampt zijn. Pureer de massa en breng deze op smaak
met zout en peper uit de molen. Doe de mousse in een 
geheel gesloten spuitzak en leg ze in de op temperatuur
gebrachte sous-vide.

3 verse rode bieten
1 dl. wildfond (zie boven)
4 theel. frambozenazijn
1 afgestr. theel. chilikruiden

wat suiker
zout, peper uit de molen

Kook voor de bietenblokjes de rode bieten in 30 minuten
in gezouten water gaar en schil ze daarna. Snijd ze ver-
volgens in blokjes van 1 ½ - 2 cm. Zorg dat er 36 blokjes 
(3 per persoon) zijn. Doe de blokjes samen met de wild-
fond, frambozenazijn, chilikruiden, suiker, zout en
peper uit de molen in een vacumeerzak en vacumeer de
zak. Leg deze ook in de op temperatuur gebrachte sous-
vide.

dragonmarmelade (zie boven)
tuinkers

Serveren
Trancheer de hazenrugfilets niet te dik. Plaats kris
kras op elk bord 4 of 5 tranches vlees, zet er enkele
rechtop. Leg de rest plat. Spuit op elk bord tussen de

tranches vlees drie wat grotere dotten knolselderij- en vijf
kleine dotjes wortelmousse. Plaats hierna per bord een drietal
blokjes rode biet tussen de tranches vlees en dotten mousse
en plaats drie knolselderij chipjes speels tegen het vlees en de
mousse. Nappeer 2 eetlepels dragonmarmelade in het
midden van elk bord en werk het met enkele takjes tuinkers
af.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 9



December  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Passievrucht soufflé met kokos-ijs en sinaasappel

Passievrucht soufflé met kokos-ijs en
sinaasappel Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Langwerpige borden gebruiken.

100 gr. citroensap
100 gr. appelsap
100 gr. water
100 gr. suiker

1 stukje gember van 1 cm.,
   schoongemaakt en kleinge-
   sneden

6 gr. agar-agar

Zet 12 langwerpige borden bij de uitgifte balie.

Kook voor de gembergelei het citroen- en appelsap,
water en de suiker en het kleingesneden stukje gember
tot alle suiker opgelost is. Zeef de gember eruit. Voeg de
agar-agar toe en breng het geheel opnieuw aan de
kook. Laat het 1 minuut doorkoken. Stort de massa dan
op een langwerpig bord en laat het opstijven.
Als de gelei volledig is opgesteven de gelei in een
blender doen en ze tot een gladde gel draaien.

500 gr. passievruchtpuree (Boiron)
215 gr. Karvan Cevitam sinaasappel- 

     siroop
30 gr. aardappelzetmeel

wat water
boter, om in te vetten
suiker, om te bestrooien

200 gr. fijne suiker
0,75 dl. water
150 gr. eiwit

85 gr. fijne suiker

Breng de passievruchtpuree samen met de sinaas-
appelsiroop aan de kook. Maak met het aardappelzet-
meel en het water een papje en voeg dit al roerend aan
de vruchtenpuree toe. Als de massa begint te binden de
pan van het vuur halen. Laat de massa tot lauw-warm
afkoelen. Vet 12 soufflé potjes met wat boter in en ‘rol’
de suiker over de boter heen. Schud ze uit.
Meng voor het Italiaans schuim de 200 gr. suiker met
het water in een pannetje en breng het aan de kook.
Kook, maar niet roeren, het tot 122º C. (= 98º Réaumur) op
(houdt de rand met een kwastje en wat koud water schoon).
Sla intussen in de keukenmachine de eiwitten stijf. 

Z.O.Z.
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Yopol

Voeg de kokendhete suikerstroop, met een dun straaltje
langzaam en op de laagste draaistand, bij het eiwit. 
Laat het dan in een hogere draaistand draaien tot de
massa afgekoeld is. Schep dan de passievruchtmassa
(zie boven) voorzichtig door het eiwit. Doe deze massa in
een spuitzak en vul daarmee de potjes. Strijk ze af.
Bewaar de gevulde soufflé bakjes tot verder gebruik in
de vriezer.

90 gr. witte basterdsuiker
125 gr. gezeefde bloem

snufje zout
75 gr. koude boter,

   in kleine blokjes
2 afgestr. dessertl. yoghurtpoeder

   (Yopol)

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Maak een kruimeldeeg: meng de basterdsuiker met de
gezeefde bloem en het snufje zout. Verkruimel
het met de hand snel door de blokjes koude
boter. Strooi de kruimels op een bakblik en bak
ze in de voorverwarmde oven in 10 tot 15
minuten af. Breek het kruimeldeeg zo nodig wat
verder. Meng, als de kruimels wat afgekoeld
zijn, er het yoghurtpoeder (Yopol) door. 

100 gr. suiker
100 gr. water

1 limoen, de rasp + het sap
250 gr. kokosmelk
250 gr. kokosnootpuree (Boiron)

40 gr. citroensap
½ dl. Malibu

Maak voor het kokos-ijs een suikerstroop door de suiker
en het water aan de kook te brengen en het 1 minuut te
laten doorkoken. Rasp de schil van de limoen en pers
hem dan uit. Voeg de suikerstroop, limoenrasp en -sap,
kokosmelk, kokosnootpuree, citroensap en de Malibu
bij elkaar en roer het goed door. 
Draai er t.z.t. een mooi sorbet-ijs van.

poedersuiker Verwarm een oven voor tot 180º C.
Bak hierin, tegen het uitserveren, de soufflé ’s in 8 à 10
minuten af. Bestrooi ze met poedersuiker.

4 sinaasappelen Schil van de sinaasappelen de schil én het wit af.
Snijd de sinaasappelplakjes tussen de vliezen uit.

kruimeldeeg (zie boven)
gembergelei (zie boven)
kokos-ijs (zie boven)
sinaasappelpartjes (zie boven)
gembergelei (zie boven)

Serveren
Zet een warme soufflé met het bakje op een
langwerpig bord. Strooi er wat kruimeldeeg bij.
Maak een rondje met wat gembergelei en leg

daarop een bolletje kokos-ijs.
Garneer het met wat sinaasappelpartjes en wat dotjes
gembergelei.
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Cipolline en/of borettana ui

Sugar snaps

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  December

pag. 3  ➀  Cipolline ui   Een traditionele Italiaanse ui met een platte, ovale vorm die
varieert in grootte van 1 tot 3 cm in diameter. Als lid van de sjalot familie zijn de
Cipolline uien droge uien, die geoogst worden als ze volwassen zijn. Ze hebben een
vruchtvlees dat stevig en sappig is, met een delicaat zoete smaak. Deze ui wordt gebruikt
bij een breed scala aan gerechten zoals vlees(stoof)potten, soepen, stoofschotels en 
groentegerechten. Ook gebruikt als barbecue ui, kan Cipolline uien aan vlees en andere
groenten worden toegevoegd bij grill-gerechten en aan spiesjes.
Ter voorbereiding kan de schil worden verwijderd door de ui voor een zeer korte tijd te
blancheren en dan in koud water te dompelen. De schil pelt vervolgens gemakkelijk af.
Uien die heel blijven (niet gekneusd) kunnen in koele, droge omstandigheden ca. 2
maanden worden bewaard. Na het snijden, moeten de ui gekoeld worden bewaard en
binnen 2 dagen gebruikt worden. 
Deze ui kan ook worden aangeduid als een Borettana ui (uit de Po-vlakte in Italië).

pag. 5  ➁  Sugar snaps   Kenmerken: Een sugar snap peul is dikker dan een
peultje, maar het lijkt er op. De sugar snap erwt valt ook onder de
peulvruchten. Ze zijn iets zoeter dan peultjes, verder lijkt de smaak er wel
enigszins op. Sugar snaps worden in Nederland ook wel eens suikererwten,
vleeserwten of suikerpeulen genoemd. In Nederland kunnen ze prima
gekweekt worden, maar de oogst is zeer arbeidsintensief en daardoor
kostbaar. Vandaar dat sugar snaps in Nederland weinig professioneel
gekweekt worden. De meeste sugar snaps  worden uit het buitenland ingevoerd.
- De sugar snap erwt - de Nederlandse naam is suikererwt, maar die naam
wordt nauwelijks gebruikt - is een doperwtensoort met vlezige, dikwandige,
eetbare peulen. Sugar snaps vallen onder de verse peulvruchten die je
helemaal kunt eten, net zoals peultjes en sperziebonen. Ze hebben wat weg
van peultjes, maar zijn een stuk boller en smaken zoeter. Eigenlijk zijn sugar
snaps nog niet rijp als ze geoogst worden. De zaden zitten nog in de peul,
maar juist dat zorgt voor de lekkere smaak. Tijdens de bereiding blijven sugar
snaps knapperig en frisgroen.
- De sugar snaps is een peulvrucht die is ontstaan uit een kruising tussen erwten en peultjes. De 4 tot 6 cm. lange peul bevat afgeplatte
erwtjes met een lekker zoete smaak en een knapperige textuur. Sugar snaps zijn buitengewoon gezond. Ze bevatten geen vetten, zitten
barstensvol voedingsvezels, foliumzuur, bètacaroteen, vitamine C, vitamine K, fosfor en ijzer.
- Gebruik sugar snaps binnen een paar dagen na aanschaf. De kwaliteit gaat snel achteruit nadat ze geplukt zijn, ze worden minder zoet
en worden wat zacht. Je kunt sugar snaps een paar minuten blancheren en vervolgens invriezen.
Smaak: Als sugar snaps vers zijn dan kunnen ze zelfs rauw worden gegeten, bijvoorbeeld als onderdeel van een salade. Blancheer ze
slechts twee minuutjes in heet water en laat ze daarna afkoelen.
Sugar snaps zijn, zoals de naam al doet vermoeden, zoet van smaak. De smaak zit tussen die van peultjes en doperwten in.
• Sugar snaps worden doorgaans niet gedopt, zoals doperwten en tuinbonen. De peulen worden bijna altijd in z’n geheel (dus
mét de erwtjes) gegeten.  Zo nodig de draad verwijderen. Als er een dunne, vezelige draad meekomt heb je pech: dan moet je die bij
alle peultjes verwijderen. De draad is namelijk niet eetbaar.
- Kook of roerbak de totale sugar snaps of de erwten apart en/of verwerk ze rauw in een salade. De kooktijd van peulen en sugar snaps 
is 7-10 minuten. Sugar snaps kun je prima wokken in een pan met olie, boter, gesnipperde ui en een beetje knoflook. 
Wok niet langer dan 8 minuten.
Verkrijgbaar: Sugar snaps zijn bij de groenteboer en in de supermarkt te koop. Ook worden ze in de diepvries aangeboden

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel12


