
Maart  2017
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Fotoblad

Amuse: In vanille, munt en pijnboompitten

gemarineerde coquilles Saint-Jacques

Soep: Mihoensoep Tussengerecht: Ravioli van zachte Limburgse

kaas met appel-perenstroop en scampi

Hoofdgerecht: Lamsschenkel met knoflook,

witte bonen en Charlotte aardappel

Nagerecht: Mousse van Gewürtztraminer.

pistache-ijs en chocoladesabayon

Voorgerecht: Gebakken black tigergarnalen

met kool en paprika- en piccalillysaus
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M e n u
Gemaakt en uitgewerkt naar het idee van:   3de woensdagavond Brigade

In vanille, munt en pijnboompitten gemarineerde
coquilles Saint-Jacques

Gebakken black tigergarnalen met kool en
paprika- en piccalillysaus

Mihoensoep

Ravioli van zachte Limburgse kaas met
appel~perenstroop en scampi

Lamsschenkel met knoflook, witte bonen en
 Charlotte aardappel

Mousse van Gewürtztraminer, pistache-ijs en
chocoladesabayon

   Let op!   De receptuur is gemaakt voor 14 personen!   Bij een mindere Brigade-sterkte zullen

hoofdingrediënten en duurdere bijproducten aangepast (lees: in mindering gebracht) worden bij het klaarzetten.
Sommige producten zullen er gewoon voor 14 personen liggen!

(Berekening hoeveelheid:   vloeistoffen  en/of  ingrediënten in de receptuur  :  14  x  aantal  Brigade  personen   =   de  te gebruiken  hoeveelheid)

☞ ●   Verwijst naar een bewerking of ingrediënt  in de receptuur of uit het menu.
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In vanille, munt en pijnboompitten gemarineerde coquilles

Saint-Jacques

In vanille, munt en pijnboompitten gemarineerde
coquilles Saint-Jacques Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Groot warm bord gebruiken.

2 dessertl. limoenolie
2 dessertl. notenolie
2 dessertl. druivenpitolie
1 koffiel. hazelnootolie
2 dessertl. witte port
1 dessertl. kippenfond

zout, peper uit de molen

Zet 14 grote borden in de warmkast.

Meng voor de marinade de limoen-, noten- en druiven-
pitolie. Parfumeer het geheel met de hazelnootolie.
Meng de oliën naar gewenste smaak en dikte met de
witte port en kippenfond. Breng het geheel op smaak
met zout en peper uit de molen. Maak er met een staaf-
mixer een mooie emulsie van.

3 pepermuntblaadjes
70 gr. pijnboompitten
½ vanillepeul, het merg
6 coquilles Saint-Jacques

   (maat 16/20) in 56 dunne
    plakjes snijden

Snijd de pepermuntblaadjes zéér fijn. Rooster de pijn-
boompitten in een droge pan. Haal het merg van de
halve vanillepeul. Roer de gesneden pepermuntblaadjes,
pijnboompitten en vanillemerg door de marinade.
Snijd elke coquilles Saint-Jacques in zo dun mogelijke
plakjes (elk 3 à 4 mm. dik; u moet er 42 hebben) en leg die ten
minste 1 uur in de marinade.

700 gr. aardappelen (bintjes) Schil voor een aardappeljasje om de coquilles Saint-
Jacques de aardappelen en snijd deze, op een mando-
line, tot een dunne spaghetti. LET OP: de aardappel NIET
wassen (het zetmeel zorgt voor de binding (plakken))!

☞ Dep de aardappelspaghetti goed droog met keuken-
papier.

Z.O.Z.
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2 eieren
bloem

7 coquilles Saint-Jacques
   (maat 16/20)
zout, zwarte peper uit de
   molen

14 plakjes katenspek
45 gr. eiwit

Klop het eieren goed los en meng wat van het ei door de
geraspte aardappelspaghetti. Werk er zoveel bloem door
dat het een plakkerige consistentie krijgt.
Verwarm een frituur voor op 150º C.
Snijd de coquilles Saint-Jacques dwars doormidden en
bestrooi beide delen met zout en een beetje zwarte
peper uit de molen. Leg de plakjes op elkaar zodat u weer
een ‘origineel’ cilindervormig pakketje krijgt. Pak dit met
een plakje katenspek in. Snijd het overtollige spek weg.
Bestrijk het spek met wat losgeklopt eiwit en beplak het
pakketje rondom met aardappelspaghetti. Frituur elk pak-
ketje (laat dit langzaam in de olie zakken om uiteenvallen te voor-

komen) direct heel even in de frituurolie van 150º C. maar
laat het NIET kleuren. Laat ze op keukenpapier afkoelen.

zout
● gemarineerde plakjes

   coquilles Saint-Jacques
   (zie boven)

● marinade (zie boven)
14 basilicumblaadjes

Serveren
Verwarm een frituur voor op 180º C.
Bak, net voor het uitserveren, de pakketjes in de

frituur van 180º C. lichtbruin af en bestrooi ze met wat
zout. Leg in het midden van een klein, warm bordje een
gefrituurd bolletje. Leg daarnaast 3 gemarineerde plakjes
coquilles Saint-Jacques en schep daarop een lepeltje
marinade met wat pijnboompitjes.
Leg wat gemarineerde plakjes coquilles Saint-Jacques op
een basilicumblaadje.
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Gebakken black tigergarnalen met kool en paprika-

en piccalillysaus

Gebakken black tigergarnalen met kool
en paprika- en piccalillysaus Voorgerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Middelgroot warm bord gebruiken.

28 gr. boter
1 sjalot, fijn gesnipperd
1 afgestr. theel. kerriepoeder

14 gr. Franse cognac
35 gr. azijn
14 gr. zoet-zure augurken, klein

   gesneden
140 gr. mayonaise

zout, peper uit de molen

Zet 14 middelgrootte borden in de warme uitgiftebalie
klaar.

Verhit voor de piccalillysaus de boter. Fruit hierin de fijn
gesnipperde sjalot en doe er het kerriepoeder bij.
Laat het even bruisen. Giet er dan de Franse cognac 
en even later de azijn bij. Laat dit 2 minuten op een laag
vuur trekken. Snijd de zoet-zure augurken klein. Doe het
kerriemengsel en de augurken bij elkaar en pureer het
heel fijn met een staafmixer. Druk de massa door een
fijne zeef. Voeg de puree in porties bij de mayonaise tot
de goede smaak verkregen is en kruid het af met zout
en peper uit de molen.

1½ rode paprika (groot)
2½ sjalotje, fijn gesnipperd
2½ knoflook teen, fijn gesnipperd

1 flinke scheut olijfolie
5 tomaten, ontveld

zout, peper uit de molen

Schil voor de paprikasaus de rode paprika met een
dunschiller. Verwijder de zaadjes en snijd het vrucht-
vlees klein. Snipper de sjalot en de knoflook.
Verhit de olijfolie in een pan en fruit hierin de paprika,
sjalot en de knoflook. Voeg de ontvelde tomaten toe.
Laat alles garen tot het vocht grotendeels verdampt is.
Druk de massa door een fijne zeef en kook het
eventueel nog wat verder tot sausdikte in.
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen en
laat het afkoelen.

Z.O.Z.
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700 gr. bloemkool, in kleine stukjes
2 dl. melk

1½ dl. room
1 mespuntje cayennepeper

zout, peper uit de molen
35 gr. boter

De groenten: Snijd de bloemkool in kleine stukjes.
Kook ze, op een laag vuur in een flinke pan, beetgaar in
de melk en de room. Giet, boven een pan, het geheel
door een fijne zeef. Druk het vocht er uit. Kook het
opgevangen kookvocht tot dik in. Maak van de bloem-
kook met het ingekookte vocht een gladde, maar stevige,
puree. Breng op smaak met een mespuntje (voorzichtig)
cayen-nepeper, zout en peper uit de molen (afproeven!).
Laat de kool uitlekken en warm ze, net voor het uitser-
veren, met de saus en de boter op.

560 gr. savooienkool
2½ eetl. arachideolie

3 afgestr. theel. kerriepoeder
1½ dl. water

zout, peper uit de molen
30 gr. boter

Maak de savooienkool schoon en snijd ze in smalle
sliertjes. Bak de kool 2 à 3 minuten in een wok op een
hoog vuur met de arachideolie en de kerrie.
Doe er 1½ dl. water bij en kook de savooienkool in ca.
10 minuten, op een klein vuur, beetgaar. Breng ze op
smaak met zout en peper uit de molen.
Laat de kool uitlekken en warm ze, net voor het uitser-
veren in wat boter op. 

28 zwarte tigergarnalen ➀  16/20
   (grote zoetwatergarnalen)

1 afgestr. theel. kerriepoeder
60 gr. boter

zout, peper uit de molen

Verwijder de pantsers en het darmkanaal van de tiger-
garnalen. Droog ze met keukenpapier en kruid ze met
het kerriepoeder. Laat dit een tijdje intrekken.
Net voor het uitserveren de tigergarnalen in de boter
bakken en op smaak brengen met zout en iets peper uit
de molen.

olie, om in te smeren
● savooienkool (zie boven)
● bloemkoolpuree (zie boven)

15 gr. geel van frisée sla, iets aan-
   gesneden

●28 gebakken zwarte tigergarna-
   len (zie boven) 

42 blaadjes waterkers
● piccalillysaus (zie boven)
● paprikasaus (zie boven)

Serveren
Maak op een handwarm, middelgroot bord met
een, met wat olie ingesmeerde cilinder van 6 cm.

Ø, een torentje.
Leg er eerst een laagje savooienkool (half vol) in en vul
het met een laagje dikke bloemkoolpuree af. Leg hierop
wat aangesneden gele frisée blaadjes. Verwijder voor-
zichtig de cilinder. Zet naast elk torentje 2 gebakken
zwarte tigergarnalen. Steek enkele blaadjes waterkers
tussen de garnalen. Garneer het rondom met een lik
piccalilly- en paprikasaus.
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Mihoensoep

Mihoensoep Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warm soepbord gebruiken.

7 gamba’s (maat 16/20)
2 uien, kleingesneden
1 winterwortel, kleingesneden
3 stelen bleekselderij, kleinge-

   sneden
2 tenen knoflook, geplet
1 soepkip, kleingehakt

wat olijfolie
3 liter koud water
2 laurierblaadjes
2 stukjes foelie

Zet 14 soepborden in de warmkast.

Pel de gamba’s en houd de staartstukken apart.
Snijd de uien, winterwortel, bleekselderij en knoflook
klein. Snijd of hak voor de kippenbouillon de soepkip in 
stukken. Doe het met wat olijfolie in een snelkookpan en
laat het, al omscheppend, even kleuren.
Laat het even mét de kip en de gambapellen (zie boven)
gaan. Voeg 3 liter koud water toe. Breng het aan de
kook en schuim het een paar keer af. Voeg laurierblad
en foelie toe. Breng het tegen de kook. Sluit de pan. Laat
het 1 uur gaan. Neem de pan van het vuur, koel de pan
en verwijder het deksel.
Zeef de kippenbouillon door een neteldoekse lap.

140 gr. kleine champignons
●7 gamba staartstukken 

   (zie boven)

280 gr. varkenshaas

Maak de KLEINE champignons schoon en snijd ze
vervolgens in plakjes. Snijd de gamba staartstukken (zie

boven) in de lengte aan de rugzijde in tweeën, verwijder
het darmkanaal en spoel ze met koud water af. Droog ze
met keukenpapier en snijd elke gambahelft schuin in 2
stukjes. Snijd de ontvliesde varkenshaas in dunne, 3
mm. dikke plakjes. Snijd deze plakjes in hapklare stukjes.

Z.O.Z.
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120 gr. mihoen Breng ruim water aan de kook. Voeg de mihoen toe en
kook ze in ca. 4 minuten gaar. Spoel de mihoen onder
koud water af, om plakken te voorkomen.
Maak de mihoen dan met uw handen los.

2 eieren
1 dessertl. koud water
2 eetl. peterselie, fijngehakt
2 eetl. kervel, fijngehakt

zout, peper uit de molen

Klop voor de omelet de eieren en het water goed los.
Meng er de fijngehakte peterselie en de fijngehakte
kervel door. Breng het op smaak met zout en peper uit
de molen. Bak van dit mengsel 1 of 2 mooie, dunne
omeletten. Snijd deze vervolgens in een fijne julienne
(lange, dunne reepjes).

●2 liter ingekookte kippenfond
   (zie boven)

● champignons (zie boven)
● garnalen (zie boven)
● plakjes varkenshaas

   (zie boven)
100 gr. bamboespruiten, uit blik
140 gr. wit van een dunne prei
1½ cm. gemberwortel

2 eetl. sojasaus
zout

15 gr. aardappelmeel

Verhit de kippenfond. Kook daarin de champignon
schijfjes, garnalen, plakjes varkenshaas en de in stukjes
gesneden bamboespruiten ca. 10 minuten.
Voeg dan de in dunne plakjes gesneden prei, de schoon-
gemaakte en in zéér dun gesneden plakjes gember, de
sojasaus en wat zout toe en laat het geheel nog even
koken. Proef af (de soep mag pittig gekruid worden).

Tegen het uitserveren: Breng de soep weer aan de kook.
Zeef de warme garnituur eruit en zet dat warm weg.
Warm nu kort de mihoen in de soep op. Zeef die er ook
weer uit en zet ze warm weg.
Maak een papje van het aardappelmeel en wat water.
Bind de soep, zachtjes roerend, hiermee.

● mihoen (zie boven)
● de apart én warm gehouden

  garnituur (zie boven)
● omeletreepjes (zie boven)

Serveren
Maak een hoog, smal mihoentorentje (met behulp

van een ring van 5 cm.) in het midden van een heet,
diep soepbord. Verdeel de garnituur er rondom heen.
Leg wat omeletreepjes op de mihoen.
Serveer de borden uit.
Schenk de gloeiend hete soep in een maatbeker en
schenk deze, aan tafel, voorzichtig in de borden.
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Ravioli van zachte Limburgse kaas met appel-peren

stroop en scampi

Ravioli van zachte Limburgse kaas met
appel-perenstroop en scampi Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Zeer groot warm bord gebruiken.

210 gr. Limburgse Remoudou
Herve kaas (koud)

4 vleestomaten
½ dl. ‘extra vierge’ olijfolie
1 sinaasappel, de geraspte schil

zwarte peper uit de molen
zeezout

1 dl. ‘extra vierge’ olijfolie

Zet 14 zeer grote borden in de warmkast.
Leg de Remoudou Hervekaas in de koeling.

Verwarm een oven voor tot 100º C. Ontvel voor de
gedroogde tomaten de vleestomaten en snijd ze in
achten. Verwijder de zaadlijsten en leg de partjes op
keukenpapier om ze te drogen. Strijk met een kwastje
een siliconenmatje met ‘extra vierge’ olijfolie in. Meng
de tomaatreepjes, de rasp van de sinaasappelschil,
zeezout, wat zwarte peper uit de molen en de ‘extra
vierge’ olijfolie in een kom en leg het dan op het
siliconenmatje. Zet de partjes 1 uur in de voorverwarmde
oven.

●210 gr. Limburgse Remoudou
  Herve kaas (koud, zie boven)
wat appel-perenstroop

1 eierdooier + wat water

Verwijder voor de vulling de korst van de koude Lim-
burgse Remoudou Herve kaas. Snijd de kaas dan in
rechthoekjes van ca. 5 gr. elk (= 42 blokjes).
Leg met een mes op elk blokje wat appel-perenstroop.

350 gr. harde Italiaanse bloem
   (Typo 00)

2 eierdooiers
2 eieren
3 eetl. water

Meng voor het raviolideeg de gezeefde bloem,
eierdooiers, eieren, ‘extra vierge’ olijfolie, water en
zout met de hand en kneed er een homogeen deeg van. 
Haal het deeg uit de kom, wikkel het in huishoudfolie en
laat het in de koeling 30 minuten rusten.              Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 9



Maart  2017
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

20 cl. ‘extra vierge’ olijfolie
7 gr. zout

bloem, om te bestrooien

Bestrooi de werkbank met bloem. Deel het deeg in
drieën. Neem 1 deel en draai het door de pastamachine,
telkens een stand dunner tot stand 7 (als het deeg plakkerig

of vochtig aanvoelt bestuif het dan eerst met wat bloem).

2 eetl. water + 1 ei
● vulling: kaasblokjes met

appel-perenstroop (zie boven)

Steek na stand 7 hier meteen met een ring van 8 cm. Ø
14 ringen uit. Besmeer het hele ravioli-rondje  met het
water/ei mengsel. Leg op vulling op een helft van elk
rondje en vouw het deeg dicht. Druk de naad zeer goed
aan met de tanden van een vork. Doe hetzelfde met het
2de en 3de portie deeg. Leg de ravioli terug op een
siliconen-matje en zet ze, weer onder een theedoek,
minstens 1 uur in de koeling. Breng, net voor het
uitserveren, een grote pan met lichtgezouten water en 3
eetlepels olijfolie aan de kook. Kook de ravioli in het
kokende water in de pan in 2 minuten gaar (‘al dente’).

140 gr. appel-perenstroop
balsamico azijn

Breng voor de net vloeiende azijnstroop de appel-peren
stroop op smaak met balsamico azijn (afproeven op

smaak).

140 gr. ontbijtspek, één stuk
700 gr. wilde spinazie of diepvries

   (al naargelang het aanbod)
wat boter
zout, peper uit de molen

Snijd voor het garnituur het stuk ontbijtspek in kleine
brunoise. Maak de wilde spinazie schoon en verwijder
de stelen (of ontdooi de diepvriesspinazie). Blancheer de
bladeren in kokend water met een beetje zout. Laat het
uitlekken en druk het licht uit.
Kleur de blokjes ontbijtspek in een pan lichtjes in wat
boter en gaar hierin de spinazie verder. Breng het op
smaak met zout en peper uit de molen. Laat de
spinazie, net voor het uitserveren, even uitlekken.

28 scampi’s, maat 16/20
1 teentje knoflook

wat olijfolie, om te bakken
zout, peper uit de molen

Maak de scampi’s schoon, halveer ze in de lengte en
verwijder het darmkanaal. Zet ze apart met een fijnge-
sneden teentje knoflook. Net voor het uitserveren: de
scampi’s kort, in een beetje olijfolie, bakken.
Kruid ze met zout en peper uit de molen.

● spinazie, (zie boven)
● ravioli, (zie boven)
● tomaat, (zie boven)
● scampi, (zie boven)
● azijnstroop, (zie boven)

Serveren
Leg met behulp van een ijsknijper een bolletje
spinazie midden op een zeer groot, warm bord.

Leg hierom heen 3 ravioli maantjes. Plaats tussen de
ravioli, om en om, een stukje tomaat en een scampi.
Garneer rondom af met een streep azijnstroop.
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Lamsschenkel met knoflook, witte bonen en
Charlotte aardappel Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

200 gr. gedroogde, Hollandse witte
    bonen

Daags tevoren: Laat de witte bonen tenminste 10 uur
in koud water weken (door het Beheer) en zet ze apart.

1 kg. lamsbotten
500 gr. lamsafsnijdsels, zonder vet

1 dl. arachideolie
1 klein blikje tomatenpuree

200 gr. winterwortel, kleingesn.
200 gr. bleekselderij, kleingesn.
200 gr. uien, kleingesneden
100 gr. gezouten spek, kleingesn.

3 teentjes knoflook
250 gr. vleestomaten, zonder pitjes
20 gr. verse gember, kleingesn.
1 afgestr. koffiel. zwarte peper-

   korrels, gekneusd
5 dl. rode wijn (Côtes du Rhône)
2 liter koud water
2 takjes tijm
2 blaadjes laurier
4 peterseliestelen
1 afgestr. theel. rozemarijn

20 gr. dragon

Doe voor de
lamsfond de
lamsbotten en
de lamsaf-
snijdsels in
een braadslee
met de
arachideolie
en de
tomatenpuree
en laat het, al
omscheppend,
mooi bruinen.
Voeg dan de
kleingesneden
winterwortel,
bleekselderij,
uien,  spek, de
ongepelde
knoflook, de in
stukjes gesneden vleestomaten, gember en de
gekneusde zwarte peperbolletjes toe. Zet alles goed
om en laat het even gaan.
Doe dan alles over in een snelkookpan. Deglaceer de
braadslee met de rode wijn. Laat ze op een hoog vuur
wat inkoken en giet het dan bij de botten. Voeg dan 2
liter koud water toe. Breng het langzaam aan de kook
en schuim het zorgvuldig en regelmatig af. Voeg tijm,
laurier, peterseliestelen, rozemarijn en dragon toe.
Sluit de pan met het deksel af. Laat het 75 minuten
gaan. Spoel de pan dan koud, verwijder het deksel en
zeef de bouillon. 
Kook ze tot 1,2 liter lamsfond in en zet het apart.

Groot warm bord gebruiken.

5 à 6 lamsschenkels
4 eetl. olijfolie

100 gr. boter

Zet 14 grote borden in de warmkast.

Verwarm een oven voor tot 100º C.
Bak de lamsschenkels in een braadslede met de olijf-
olie en de boter                                                   Z.O.Z.
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2 afgestr. eetl. rozemarijn
zwarte peper uit de molen
zout

2 dl. rode wijn (Côtes du Rhône)
●8 dl. lamsfond (zie boven)

rondom goed aan (dichtschroeien) en zet ze ca. 2 ½ uur in
de voorverwarmde oven. Arroseer het (= bedruipen met het

eigen braadvocht) regelmatig.
Haal de lamsschenkels uit de braadslede en pel het
vlees in mooie, royale stukken van het bot. Zet het apart.
Doe de rozemarijn, zwarte peper, wat zout, de rode
wijn en de 8 dl. lamsfond bij het opgevangen smoor-
vocht in de braadslede. Ontvet het met keukenpapier. 
Kook het tot ca. 8 dl. in. 
Proef af op smaak en zet de lamssaus apart.

● de geweekte witte bonen
   (zie boven)

140 gr. uien
10 knoflooktenen, gepeld

140 gr. wortelen
280 gr. vastkokende aardappelen
1½ dl. olijfolie

3 tomaten
1 eetl. tomatenketchup

●4 dl. lamsfond (zie boven)
10 gr. suiker

iets zout
zout, peper uit de molen

Kook de geweekte witte bonen 30 minuten in ruim
water zonder zout half gaar. Giet ze af.
Pel en hak de uien en knoflook klein. Schraap de
wortelen schoon, schil de aardappelen en snijd dan
alles in blokjes van 8 mm. Kleur de ui en de knoflook in
de olijfolie en voeg dan de wortel en de aardappel toe.
Laat alles even zweten. Ontvel de tomaten, verwijder de
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in stukjes van 8 mm.
Voeg de tomatenstukjes, tomatenketchup, de warme 4
dl. lamsfond, suiker en een beetje zout toe en breng
alles aan de kook. Doe er dan de halfgare witte bonen
bij en laat het geheel ca. 35 minuten zachtjes koken.
Controleer de gaarheid van de bonen. Breng het zo
nodig op smaak met zout en peper uit de molen.

4 plakjes bladerdeeg
wat parmezaanse kaas (geraspt)
zout, peper uit de molen

Snijd uit het bladerdeeg 14 repen en rol die in de lengte
wat uit. Bestrooi ze met wat geraspte Parmezaanse
kaas, zout en peper uit de molen. Bak ze in een voor-
verwarmde oven van 180º C. in ca. 15 minuten af.

5 grote aardappelen
1 bouillonblokje

wat peterselie (fijngehakt)
wat (zee)zout

(Zie beschrijving pag. 15) Was en schil de aardappelen.
Snijd er dikke frieten (6x2x2 cm.) van. Kook ze in water
met een bouillonblokje zout net niet gaar (5 à 10 min.).
Laat ze op een theedoek afkoelen. Bak die tegen het
uitserveren tot mooi lichtgeel in een frituur. Laat één
persoon de stapeltjes Pond Neuf, onder de warmhoud-
plaat, bovenaan de warme borden ‘stapelen’.
Bestrooi ze met wat peterselie en wat (zee)zout.

● lamsvlees (zie boven)
● witte bonen (zie boven)

grof zeezout
● lamssaus (zie boven)

14 kervelkroontjes

Serveren
Laat de bonenmassa, zo nodig, wat uitlekken.
Leg onder op het grote, warme bord een streep

bonenmassa. Leg daarop het lamsvlees. 
Bedek het lamsvlees royaal met lamssaus en trek nog
een streep saus op het midden van het bord. Leg er een
bladerdeegstengel en een kervelkroontje op.
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Mousse van Gewürtztraminer, pistache-ijs en

chocoladesabayon

Ramequin

Mousse van Gewürtztraminer, pistache-ijs
en chocoladesabayon Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude borden gebruiken.

5½ dl. Gewürtztraminer
3 dl. water

170 gr. suiker
2 vanillepeulen, opengesneden
2 kaneelstokjes
3 eetl. citroensap
4 Doyenne de Comice peren

Zet 14 borden in de grote koeling.

Doe voor de gepocheerde peren de Gewürtztraminer, water,
suiker, de opengesneden vanillepeulen, kaneelstokjes en
het citroensap in een pan en breng het aan de kook. Laat het
10 minuten trekken. Schil intussen de peren, vierendeel ze en
verwijder de klokhuizen. Doe de kwarten in het kokende vocht
(ze moeten net onderstaan, anders Gewürtztraminer toevoegen).
Breng het aan de kook en neem dan de pan gelijk van het
vuur. De peren in het vocht laten afkoelen (met een kleiner
deksel in de pan om de peren onder het vocht te houden).
Zeef de peren eruit en zet die apart voor de garnering.
Zeef het kookvocht; dit is voor de mousse en sabayon.

140 gr. Bastogne koek
70 gr. zachte boter

Verkruimel voor de bodem de Bastogne koeken en meng het
met de zachte boter tot een “deeg”.
Maak een dunne bodem van het deeg in een met, dubbel
gevouwen, huishoudfolie beklede rand van een ramequin van
5 cm. Ø. Druk de bodem met een cocktailstamper aan. Zet de
vormpjes koud weg om de bodem te laten opstijven.

5 gr. gelatine
100 gr. suiker

70 gr. eigeel
1½ dl. melk

Week de gelatine in ruim koud water. Klop voor de mousse
de suiker met het eigeel tot een crème. 
Voeg de lauw-warme melk en het lauw-warme peren kook-
vocht toe. Klop op een laag vuur tot het geheel gaat binden.

Z.O.Z.
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●1 dl. kookvocht van de peer
   (zie boven)

15 gr. Poire Williams (likeur)
2½ dl. room

Laat het, al kloppend, in koud water afkoelen. Knijp de
gelatine (zie boven) goed uit en los die in de warme Poire
Williams likeur op. Roer dit door de mousse. Klop de room
bijna stijf. 

50 gr. eiwitten
15 gr. suiker

Klop het eiwit en voeg de helft van de suiker toe. Tegen het
einde de rest van de suiker toevoegen en klop tot zeer stijf.
Spatel de room en het eiwit door de mousse zodra deze gaat
“hangen”. Vul de ramequins met de mousse verder af.

65 gr. eiwit
70 gr. poedersuiker
85 gr. gezeefde bloem
70 gr. boter, nét gesmolten

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Klop voor de oublies het eiwit los. Strooi tijdens het kloppen
de poedersuiker over het eiwit, zodat het goed gemengd
wordt. Meng dan de gezeefde bloem door het eiwit. Voeg als
laatste de niet te warme, gesmolten boter toe en laat de
massa dan rusten. Leg bakvast papier op een bakplaat.
Leg hierop met een dessertlepel 6-8 rondjes beslag. Wrijf die
met de achterkant van de lepel uit tot plakjes van 6 cm. Ø.
Bak de oublies, in de voorverwarmde oven, in ca. 8 minuten
tot ze lichtbruin en gaar zijn. Vorm met de hand de nog warme
oublies over een ring van 3 cm. Ø. Laat ze zo afkoelen.

150 gr. gepelde, ongezouten
   pistachenoten

Rooster de pistachenoten in een droge koekenpan.
Hak de noten fijn tot zeer fijn. Zeef ze door een grove zeef.
100 gr. van het fijne gruis is bestemd voor het ijs.
Het resterende, 50 gr. grovere haksel is voor de garnering.

100 gr. eierdooiers (4 stuks)
210 gr. suiker

15 gr. vanillesuiker
3½ dl. melk
3½ dl. room

●100 gr. pistachenoten gruis
   (zie boven)

Klop voor het pistache ijs de eierdooiers, suiker en de vanil-
lesuiker in een kom tot het mengsel ‘dik’ wordt. Verhit de
melk tegen het kookpunt, haal de pan van het vuur en voeg
de room toe. Schenk dit mengsel, onder goed kloppen, lang-
zaam bij het eierdooiermengsel. Verhit het, al kloppend, tot de
massa gaat binden. Neem de pan van het vuur, voeg de 100
gr. pistachenoten gruis toe en laat de massa afkoelen.
Draai er t.z.t. een mooi ijs van.

30 gr. suiker
60 gr. water

4 eierdooiers
●1 dl. kookvocht van de peer

   (zie boven)
15 gr. pure chocolade

Los voor de sabayon in een pan de suiker in het water op.
Klop het eierdooiers in een pan los, voeg het suikerwater en
het peren kookvocht toe en klop het tot een schuimige
massa. Voeg de pure chocolade toe en klop alles au-bain-
marie tot een sabayon (niet warmer dan 80º C.).

● perenpartjes (zie boven)
● oubliebakjes (zie boven)
● pistache ijs (zie boven)
● sabayon (zie boven)
● 50 gr. grove pistachenoten 

   (zie boven)

Serveren
Haal de mousse uit het vormpje en plaats die op een
koud bord. Droog de perenpartjes, snijd die in een

waaier en leg die als garnering op het bord. Plaats er een
oubliebakje bij en vul dat met een bolletje pistache ijs.
Garneer het met de sabayon en de gehakte, grove pistache-
nootjes.
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Penaeus monodon

Pond Neuf friet

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

pag. 6  ➀ Zwarte tijgergarnaal   Scampi (Meestal Penæus soorten )
   
● Er bestaat heel wat taalverwarring over de benaming. Ook omdat het product
dat wij scampi noemen, in vele landen van Europa niet verkrijgbaar is.
Deze scampi worden meestal in het Verre Oosten (Vietnam, India, Bangladesh)
gekweekt en worden daarom in sommige landen niet ingevoerd uit protectionis-
tische redenen (marktbescherming). ‘Scampo’ is een Italiaans woord dat garnaal
betekent. Het meervoud van dit Italiaanse woord is scampi. Men mag ook scampi's
schrijven in het Nederlands. Als je in Italië om scampi vraagt, krijgt je een schaal-
dier dat wij langoustine noemen. Nogal verwarrend dus allemaal.
● Wat wij scampi noemen zijn reuzengarnalen, meestal gekweekt in zoet water.
Deze diertjes worden massaal gekweekt op vele plaatsen in de wereld. 
Het gaat meestal om de Penaeus Monodon (zie foto hiernaast).
Scampi zijn de staarten van deze grote zoetwatergarnaal.

Op de wereldmarkt zijn er een drietal soorten zoetwatergarnalen die hier verkocht worden als scampi.
De Penæus monodon: De grootste, dikwijls zwarte of bruine tijgergarnaal genoemd (gekweekt in Vietnam, India en
Bangladesh in zoet water). Zij hebben geel/groen/bruine s trepen dwars over het pantser.
De Litopenaeus vanamei : Iets kleiner. Ook wel witpootgarnaal genoemd
De Penæus brasillienis of subtilis: Nog kleiner en ook het aanbod is kleiner.
● Het zijn bijna altijd deze drie soorten die als scampi verkocht worden.
Macrobracchium Rosenberghii is een grote zoetwatergarnaal met zeer fijne, lange scharen. Wegens problemen bij het
transport worden deze scharen en de kop eraf gehaald. Macrobrachium betekent : met grote armen...! 
Deze worden steeds diepgevroren verkocht. De handel in dit soort garnalen is sterk verminderd.
Pleoticus muelleri is een roze zeewatergarnaal, gekweekt in Argentinië... en in de zee. Een zeer smakelijke garnaal
maar die niet vlot te vinden is... (Behalve in de Aldi, waar ze verkocht worden als ‘garnalen van de wilde vangst’!)

pag. 12  ➁ Pond Neuf aardappelen: Het zijn de dikke staafjes van 2 bij 2
centimeter, vaak opgestapeld alsof het een stel spoorbielzen betreft, en je treft
ze vooral aan bij de chiquere restaurants. Waarschijnlijk omdat je er eigenlijk
ontzettend veel afval van overhoudt. Ze heten overigens Pont Neuf, omdat ze
zijn vernoemd naar de plek in Parijs (op de ‘nieuwe brug’ - Pont Neuf), waar het
eerste ‘frietkot’ zou hebben gestaan, omstreeks het midden van de 18e eeuw.
Ondanks zijn naam is de brug inmiddels de oudste in Parijs en vroeger stond
het vol met stalletjes, zoals bruggen vroeger wel vaker multifunctioneel werden
gebruikt. En de meeste mensen zijn er vast wel eens overheen gelopen. 
Het is de brug die de Île de la Cité verbindt met beide oevers van de Seine. Pont
Neuf patat is erg lekker, zoals zelf gesneden patat sowieso al met kop en
schouders boven voorgebakken supermarktpatat staat. Maar de Pont Neuf is
ook nog eens een chique begeleider van de hoofdmaaltijd. Het ziet er natuurlijk
erg mooi uit, zo’n stapeltje patat, maar ze zijn ook minder vet dan normale patat. Zeker eens proberen! De Pont Neuf
patat heeft een iets andere bereiding dan gewone patat. Om te beginnen de aardappels. Binten zijn echte patat-
aardappelen, maar er zijn er meer die het goed doen. Op de foto staat patat gemaakt van Frieslanders, ook zeer geschikt
voor patat. Zorg in ieder geval voor een iets kruimige aardappel, en zeker geen vaste soorten. Bewaar ze vervolgens ook
niet te koud. Op erg lage temperaturen (pas rond het vriespunt, hoor) ontwikkelt de aardappel suikers die de patat bij het
bakken bruin kleuren en te bruine patat vinden we niet mooi. Snijd de (geschilde) aardappel in plakken en daarna in
frieten. Was ze goed en droog ze heel goed na met een schone theedoek. De patat moet worden voorgebakken in de
frituurpan op 150 graden, ongeveer 5 minuten. Proef er even eentje – gaar is goed, zo simpel is het. Bruin zijn ze nu nog
niet. Het liefste laat je de patat nu helemaal afkoelen, maar in de praktijk is het toch handiger om direct af te bakken
zodra de frituurpan weer op temperatuur is. Verhoog de temperatuur naar 175 of 180 graden. Bak de patat enkele
minuten op de hoge temperatuur tot ze knapperig zijn. Laat ze even uitlekken op keukenpapier. Pont Neuf Patat.
Maar dan de Pont Neuf frieten. Het zijn dus aardappelstaafjes van 6 of 7 cm lang en 2 x 2 cm dik. Dat zijn behoorlijk
stevige frieten en je zou ze niet goed gaar krijgen als je ze gewoon voorbakt zoals hierboven staat. In plaats daarvan
worden ze voorgekookt: Schil de grootste aardappels die je kunt vinden en snijd er grote, rechte staven uit van 6x2x2. Uit
een redelijk grote aardappel snijd je slechts één zo’n patat! Je houdt dus veel afsnijdsels over. Je kunt deze verwerken
tot gewone frietjes en aan de kinderen geven, of je kookt er gewoon de volgende dag een stamppotje van. Zolang je de
aardappel maar niet in water bewaart, want dan raak je de vitamines kwijt. Schep de Pont Neuf patat in ruim kokend en
gezouten water en kook ze net niet beetgaar. Hou het dus goed in de gaten. Schep ze uit het water, laat ze goed
uitlekken en leg ze op keukenpapier of een theedoek te drogen. Als het goed is, breekt de buitenkant iets bij het drogen.
Dat is goed; randjes en scheurtjes zorgen straks voor een knapperige korst. Daarom werken vaste aardappels niet; die
blijven te glad. Laat de aardappels helemaal afkoelen en bak ze daarna af zoals gebruikelijk. Ze worden traditioneel
opgestapeld geserveerd. Bestrooi ze met wat zout en peterselie.
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