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Fotoblad

Tussengerecht: Gevulde kippenvleugeltjes

met zoet-zure chilisaus

Sorbet: Ananassorbet met basilicum

Hoofdgerecht: Zalm, sobanoedels,

sinaasappel en teriyakisaus

Nagerecht: Zwart sesamijs met spekkoek

Soep: Thaise kip-kokossoepAmuse: Vietnamese spring roll met vis- en

pindasaus
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M e n u
Met dank aan de:   3de vrijdagavond Brigade

Vietnamese spring roll met vis- en pindasaus

Thaise kip-kokossoep

Gevulde kippenvleugeltjes met zoet-zure chilisaus

Ananassorbet met basilicum

Zalm, sobanoedels, sinaasappel en teriyakisaus

Zwart sesamijs met spekkoek

     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!  Uw Chef zal u hierbij helpen.  

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

☞ ● (rode punt) Verwijst naar een bewerking of ingrediënt eerder in de receptuur of uit het menu.
☞ ● (zwarte punt) Verwijst naar oven-, sous-vide en/of BBQ gebruik: dus éérst aanzetten !
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Vietnamese spring roll met vis- en pindasaus

Vietnamese spring roll met vis- en
pindasaus Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelmaat bordjes gebruiken. 

4 eetl. geroosterde pinda’s
14 grote garnalen

olie + knoflook
20 (Thaise) basilicumblaadjes
50 gr. korianderblaadjes
10 (Aziatische) muntblaadjes 
4 paksoi bladeren
2 witte kool bladeren
6 lente-uitjes
1 winterwortel, zonder kern

Zet 14 middelmaat bordjes op het werkblad.

Voorbereidingen: Stamp de geroosterde pinda’s héél fijn.
Maak de garnalen schoon, snijd ze in de lengte door-
midden en bak ze even in wat olie met knoflook.
Houd de gebakken halve garnalen apart.
Hak de (Thaise) basilicum-, de koriander- en de (Azia-

tische) muntblaadjes fijn. Snijd de paksoi- en de witte
koolbladeren fijn. Snijd de lente-uitjes in luciferdunne
reepjes. Rasp de winterwortel. Kook de groenten tot net
bijtgaar en spoel ze koud. Dep ze droog.
Meng de fijngestampte geroosterde pinda’s met de fijn
gesneden en geraspte groenten en kruiden.

60 gr. so-oen (glasnoedels) ➀ Breng in een middelgrote pan water aan de kook. Neem
de pan van het vuur en voeg de so-oen toe. Laat ze 15
minuten hierin weken. Giet ze af en spoel ze goed af met
koud water. Laat ze goed uitlekken. Snijd ze daarna kort.

14 (Vietnamese) rijstvellen van
   22 cm. Ø elk

● kruiden/groenten mengsel
   (zie boven)

Vul een grote kom met handwarm water uit de kraan.
Haal de (Vietnamese) rijstvellen, elk apart, even door het
water (ze mogen niet te zacht zijn). 
Spreid voor de spring roll het vel uit. Leg daarop, iets
onder de helft (zie foto kantlijn pag. 4) een lijntje van max. 6
cm. breed en op elkaar: 1/ Eerst een laagje kruiden/
groenten mengsel, vervolgens                             Z.O.Z.
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● so-oen of glasnoedels  (zie boven)
● halve, gebakken garnalen

   (zie boven)
water

2/ een handje so-oen en 3/ daarop 2 halve, gebakken
garnalen. 
Aan beide kanten ca. 7 cm. van de rand vrijlaten.
Besmeer de randen met wat water. Plak ze goed vast.
Zorg ervoor dat de garnalen goed zichtbaar blijven. 
Vouw de lege linker- en rechterrand naar binnen tot over
het kruiden/groenten/garnalen mengsel en draai dan het
rijstvel (te beginnen aan de onderkant, waar het mengsel ligt) op
tot een stevige, vaste rol. Maak zo 14 stuks.
Leg ze tot gebruik onder plastic folie.

3 eetl. Vietnamese vissaus
   (Nuoc Mam “NHI”)

75 ml. water
½ limoen, zeste én sap

1 ½ teentje knoflook

(Saus 1) Meng voor de vissaus de Vietnamese vissaus,
water,  limoenzeste en limoensap door elkaar.
Snipper de knoflook heel fijn en druk dit met het lemmet
van een mes fijn. Voeg het bij de vissaus.

2 theel. pinda’s (ongezouten)
5 eetl. (Thaise) hoisinsaus

   (Flying Goose)

(Saus 2) Hak of stamp voor de pindasaus de ongezouten
pinda’s zéér fijn. Voeg dit aan de (Thaise) hoisinsaus toe
en roer het goed om.

● vissaus (zie boven)
● pindasaus  (zie boven)
● 14 Vietnamese spring rolls

   (zie boven)

Serveren
(Dit gerecht wordt op kamertemperatuur geserveerd).
Garneer elk bordje met een streep vissaus en leg

er wat pindasaus bij.
Nappeer er een Vietnamese spring roll op en serveer
het direct uit.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel4



Juli-augustus  2017
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Thaise kip-kokossoep

Thaise kip-kokossoep Soepen

Benodigdheden   Bereidingswijze

Warme soepborden gebruiken.

1 soepkip (borsten apart houden)
4 kippendijen

100 gr. wortel, zonder kern
50 gr. ui, met buitenblad
1 steel bleekselderij

2 ½ liter koud water
2 peterseliestelen met blad
1 stukje foelie
5 witte peperkorrels, gekneusd
1 laurierblad
1 kruidnagel
2 sjalotjes, fijn gesnipperd
4 cm. gemberwortel, in fijne

   ringen gesneden
2 stengels citroengras, (de onder-

   ste 6 cm. in dunne ringetjes)
1 limoen, de grof gehakte schil

   ervan (zonder het wit)
4 rode chilipepers, (geroosterd,

   het vel verwijderd en het vrucht
   vlees in reepjes gesneden)

1 sjalotje, fijn gesnipperd
8 eetl. vissaus

10 eetl. limoensap
4 theel. suiker
2 blikken kokosmelk à 400 gr. elk

Zet 14 soepborden in de warmkast.

Haal voor de kippenbouillon de kippenborsten van de
soepkip. Snijd mooie reepjes van de borsten en zet die, 
afgedekt apart, in de koeling.
Hak de rest van de soepkip en de kippendijen klein en
doe die samen met de  klein gesneden wortel, ui en
bleekselderij in een snelkookpan. Breng het met het
water aan de kook. Schuim het af. Voeg dan de peter-
selie, foelie, peperkorrels, laurierblad en kruidnagel
toe. Sluit het deksel en laat het 60 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de kippen-
bouillon. Doe de gezeefde bouillon terug in de pan.
Kook deze, na toevoeging van de sjalot, gemberwortel,
citroengras en limoenschil zachtjes tot 1 ½ liter kip-
penfond in. Zeef de kippenfond.
Rooster en bewerk de chilipepers zoals omschreven in
de kantlijn. Doe de geroosterde reepjes chilipeper, sja-
lot, vissaus, limoensap en de suiker bij de kippenfond. 
Zet de kokosmelk in een andere pan op een laag vuur.
Verwarm de kokosmelk door steeds in dezelfde richting
te roeren, dit om klonteren te voorkomen.

Z.O.Z.
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zout, peper uit de molen Voeg dan de kippenfond bij de warme kokosmelk.
Breng het geheel weer aan de kook en laat het zachtjes
ca. 5 minuten op een laag vuur gaan.
Breng het, zo nodig, op smaak met zout en peper uit de
molen.

● reepjes kippenborst (zie boven)
1/4 bosje (Thaise) basilicum, 

   de blaadjes

Serveren
Voeg even voor het uitserveren de reepjes
kippenborst, in kleine aantallen, losjes aan de

hete kip-kokossoep toe, om het aan elkaar kleven te
voorkomen. Kook ze ca. 3-4 minuten mee.
Schep de hete kip-kokossoep in de warme borden en
strooi enkele (Thaise) basilicum blaadjes op de soep.
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Gevulde kippenvleugeltjes met zoet-zure chilisaus

Gevulde kippenvleugeltjes met zoet-zure
chilisaus Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Kleine bordjes gebruiken.

250 gr. water
250 gr. castorsuiker ➁
40 ml. witte wijnazijn
1 limoen, het sap ervan
1 stengel limoengras (sereh)
4 cm. geraspte gember
2 teentjes knoflook

100 gr. sambal oelek

Zet 14 kleine bordjes in de warmkast.

Breng voor de zoet-zure chilisaus het water met de
castorsuiker in een steelpannetje aan de kook. Roer het
even goed door tot alle suiker opgelost is. Voeg dan de
witte wijnazijn, limoensap, limoengras, gember en de
knoflook toe. Breng het weer aan de kook en laat het
zachtjes doorkoken tot de saus wat dikker wordt. Giet de
saus dan door een zeef en roer er vervolgens de sambal
oelek door. Laat de saus voor gebruik volledig afkoelen.

28 kippenvleugeltjes
sojasaus

40 gr. mihoen
80 gr. wortel, zonder kern

120 gr. witte kool
80 gr. sojaspruiten (taugé),

   in stukjes van 2 cm.
   (géén mungbonen)

Spoel de gewassen kippenvleugeltjes met koud water af
en droog ze met keukenpapier. Been de vleugeltjes met
een klein, puntig mes en een buigzaam lemmet uit. Zorg
dat het vlees niet doorgesneden wordt.
Blijf steeds dicht bij het botje, om de huid niet te
beschadigen. Vouw het ‘lege’ vel naar buiten toe om en
bestrijk het vlees aan alle kanten met sojasaus. Sla het
vel dan terug over het vlees. Laat de vleugeltjes, afgedekt
in de koeling, marineren tot de vulling klaar is.
• Week voor de vulling de mihoen 30 minuten in koud
water. Schil de wortel en rasp die grof. Schaaf de witte
kool fijn. Spoel de sojaspruiten af en laat ze goed uit-
lekken. Doe alles in een schaal.

Z.O.Z.
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2 teentjes knoflook
wat zout

2 eetl. olie
100 gr. gehakt, half om half

zout, peper uit de molen
wat suiker
olie, om te bakken

8 eetl. tapiocameel
4 eieren

Pel de knoflook en wrijf deze met wat zout tot een pasta.
Verhit de olie in een koekenpan en bak daarin de knof-
lookpasta. Voeg het gehakt toe en bak dit in 3-5 minuten
kruimig. Kruid het met zout en peper uit de molen.
Laat het dan wat afkoelen.
Giet de mihoen af en knip ze met een schaar tot 4 cm.
lange stukken. Zet deze met de groenten om.
Breng het op smaak met zout, peper en wat suiker. 
Doe er dan het gehakt bij en meng alles goed door elkaar.
Stop de kippenvleugeltjes goed vol met het groenten/
gehakt mengsel.
Verhit de olie in de grote frituur tot 170º C. 
Doe het tapiocameel in een diep bord. Kluts de eieren in
een ander diep bord. Wentel de gevulde kippenvleugel-
tjes eerst door het tapiocameel en dan door het geklutste
ei. Leg ze daarna in de hete olie (deze is heet genoeg als aan
de steel van een houten lepel, die u in de olie houdt, kleine belletjes

ontstaan).
Frituur de kippenvleugeltjes in ca. 5 minuten goudbruin en
laat ze dan op keukenpapier uitlekken.

● chilisaus (zie boven)
● 24 gevulde kippenvleugeltjes

   (zie boven)

Serveren
Trek met de chilisaus een mooie, ruime streep op
een klein, warm bordje en leg hier 2 gevulde

kippenvleugeltjes bij. Serveer het direct uit.
Zet de overgebleven saus op tafel.
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Ananassorbet met basilicum

Ananassorbet met basilicum Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude, brede champagnecoupes
gebruiken.

200 gr. castorsuiker
400 gr. water
20 gr. (Thaise) basilicumblaadjes
½ citroen, het sap ervan (1ste)

600 gr. ananas, het vruchtvlees
½ citroen, het sap ervan (2de)
1 dl. Malibu
1 eiwit, stijfgeslagen

Zet 14 brede champagnecoupes in de vriezer.

Breng voor de
ananassorbet de
castor-suiker,
water,
basilicumblaad
jes en het 1ste

citroensap
langzaam aan
de kook. 
Laat het iets
afkoelen. Zeef
de blaadjes uit
de suikersiroop.
Maak de
ananas schoon.
Snijd 70 blokjes
van ½ x ½ cm.
(= 5 blokjes per

persoon) van het
vruchtvlees en
leg die in een
klein schaaltje. Schenk er de Malibu over uit.
Laat de blokjes hierin marineren.
Snijd de rest van het ananasvruchtvlees klein.
Doe deze kleine blokjes ananas met de suiker/basilicum/
citroen siroop in de blender, voeg het 2de citroensap toe
en pureer het tot een gladde massa. 
Draai er, t.z.t. in de sorbetière een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

● 70 gemarineerde ananasblokjes
   (zie boven)

14 muntblaadjes

Serveren
Leg één groot of twee kleine bolletjes sorbetijs in
een koude, brede champagnecoupe.

Leg er 5 gemarineerde ananasblokjes op en verdeel
het marinadevocht over de champagnecoupes.
Gaarneer elke coupe met een muntblaadje en serveer
het direct uit. 
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Zalm, sobanoedels, sinaasappel en teriyakisaus

Zalm, sobanoedels, sinaasappel en
teriyakisaus Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote of ovale bord gebruiken.

1 ½ dl. water
1 dl. sojasaus
1 dl. mirin, (= Japanse rijstwijn)
2 theel. sesamolie
1 afgestr. theel. geraspte gember
2 afgestr. theel. geraspte

   knoflook
4 eetl. honing

10 afgestr. eetl. bruine suiker
2 afgestr. eetl arrowroot
1 dl. water
4 afgestr. eetl. sesamzaadjes

Zet 14 grote of ovale borden in de warmkast.

Meng voor de teriyakisaus het water met de sojasaus, mirin,
sesamolie, gember, knoflook, honing en bruine suiker met
een garde goed door elkaar in een pannetje en breng het aan
de kook. Meng de arrowroot met de 1 dl. water tot een
klontervrij papje en klop dit met een garde door de saus als
die net kookt. Laat het geheel zachtjes pruttelen tot de saus
net indikt (er géén stroop van maken !). Zet het vuur dan uit om
het, af en toe roerend, af te laten koelen. Rooster intussen in
een droge koekenpan de sesamzaadjes kort, tot ze gaan
geuren. Schep ze in een bakje, laat ze afkoelen en zet ze
apart.

● teriyakisaus (zie boven)
1 zalmzijde van 1,25 kg. (met vel)

● Verwarm een oven voor tot 180º C.
Schenk de helft van de teriyakisaus in een (passend) bakblik.
Verwijder het vel en het bruine vet (maakt het bitter) van de
zalmzijde en controleer met een pincet op graatjes. Snijd de
zalm in 14 porties (bewaar de afsnijdsels) en leg deze,
aaneengesloten in de teriyakisaus in het bakblik. Schenk de
helft van de overgebleven saus over de zalm. Zet het bakblik
in de voorverwarmde oven en laat het geheel 7 minuten
garen. Kwast de zalm in die tijd een keer of 3 met de
overgebleven teriyakisaus in. Zo wordt de zalm lekker ‘sticky’
(= kleverig). Bewaar de rest van de teriyakisaus.           Z.O.Z.
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4 sjalotten, heel fijn gesnipperd
12 eetl. grapefruitsap

2 afgestr. eetl. geraspte gember-
   wortel

2 limoenen, de rasp van de schil
2 sinaasappelen, de rasp van de

   schil
wat water

Doe voor de dressing de heel fijn gesnipperde sjalot met het
grapefruitsap, de geraspte gember en de limoen- en
sinaasappelrasp in een kom en zet het door elkaar.
Proef het af op smeuïgheid en leng het, zo nodig, met wat
water aan.

125 gr. aardappel
● 125 gr. zalmafsnijdsel (zie boven)

bloem, ei + panko

Kook de aardappel gaar. Prak deze met de zalmafsnijdsels
tot een puree en breng die, naar eigen idee, op smaak.
Draai er 14 bitterballetjes van. Haal die door de bloem.
Vervolgens door het losgeklopte ei en de panko.
Frituur ze tegen het uitserveren in de kleine frituurpan.

4 sinaasappelen
● dressing (zie boven)

Snijd de schil van de sinaasappelen en snijd de partjes uit de
vliezen. Sprenkel er de helft van de dressing over en laat de
mootjes hierin marineren. Houd de rest van de dressing apart.

500 gr. sobanoedels ➂
400 gr. sugar snaps

arachideolie
snufje zout

● restant teriyakisaus (zie boven)
● restant dressing  (zie boven)

Breng een pan met water op een middelhoog vuur aan de
kook. Doe er dan een kop koud water én gelijktijdig de
sobanoedels bij. Kook ze dan 2 minuten (door toevoeging van
het koude water zakt de temperatuut iets, dus koken ze wat lang-
zamer en worden ze niet ‘zompig’).
Laat ze dan in een vergiet uitlekken. 
Roerbak de sugar snaps een paar minuten in een wok met
arachideolie en een snufje zout en haal dan de wok van het
vuur. Doe de noedels met wat arachideolie terug in de pan
waarin de noedels gekookt zijn. Verwarm de pan op een matig
vuur en ‘roerbak’ het geheel, door alles voorzichtig en
constant om te zetten, tot ze ‘al dente’ zijn.
Roer er als laatste wat teriyakisaus en wat dressing door.

● sugar snaps  (zie boven)
● sobanoedels  (zie boven)
● 14 getrancheerde zalmmoten

   (zie boven)
● gemarineerde sinaasappelschijf-

   jes (zie boven)
● 14 zalm/aardappel bitterballetjes

   (zie boven)
2 groene chilipepertjes, in

   ringetjes gesneden
● geroosterde sesamzaadjes

   (zie boven)

Serveren
Verdeel het geroerbakte sobanoedels als een ‘streep’
over een warm bord.

Leg schuin hierop een getrancheerde zalmmoot en daarnaast
wat gemarineerde sinaasappelschijfjes en de geroerbakte
sugar snaps. 
Leg een zalm/aardappel bitterballetje aan de bovenzijde.
Strooi als laatste wat ringetjes chilipeper en geroosterde
sesamzaadjes over het geheel.
Serveer het direct uit.
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Zwart sesamijs met spekkoek

Zwart sesamijs met spekkoek Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelmaat bord gebruiken.

10 eierdooiers
10 eiwitten

wat zout
500 gr. zéér zachte roomboter

   (géén margarine!)
250 gr. witte basterdsuiker
125 gr. bloem, gezeefd

1 afgestr. theel. gemalen
   kardemom

2 afgestr. theel. gemalen noot-
   muskaat

2 afgestr. theel. gemalen kruid-
   nagel

4 afgestr. theel. gemalen kaneel

Zet 14 middelmaat borden naast de uitgifte balie.

Let op: Het maken van een spekkoek kost veel tijd en
geduld. Laat 1 persoon hier direct mee beginnen!
Neem 2 grote kommen en splits daarin de eierdooiers
en de eiwitten. Bekleed de bodem van een springvorm
met bakpapier (klem het vast tussen de bodemplaat en de ring en

knip het papier daarna aan de buitenkant wat bij).
Verwarm een oven voor tot 180º C. (géén hete luchtoven !). 
Klop de eiwitten met een snuf zout in een kom goed stijf.
Klop de zachte roomboter in de kom van de keuken-
machine tot deze ‘wittig’ ziet. Klop dan de eierdooiers,
één voor één, door de ‘witte’ boter. Voeg de witte
basterd suiker toe en mix het goed door. Als laatste de
gezeefde bloem, in gedeeltes, toevoegen. Draai het tot
een dik beslag. Zet dan, met een spatel, het stijf gesla-
gen eiwit door het beslag. 
Deel het beslag in 2 gelijke delen. Meng door 1 deel de
gemalen kardemom, nootmuskaat, kruidnagel en
kaneel (u hebt nu een donker en wit beslag).
• Schep 2 volle dessertlepels (met een kop) van het
donkere beslag op het bakpapier op de bodem van de
springvorm. Spreid het met de achterkant van de
dessertlepel over het bakpapier gelijkmatig en dun uit.

Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel12



Juli-augustus  2017
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Zet de springvorm nu 5 minuten in de voorverwarmde
oven en bak het beslag. Haal de springvorm uit de oven
en schep voorzichtig (het onderliggende beslag mag niet be-

schadigd worden) 2 volle dessertlepels (met een kop) van het
witte beslag (dus zonder kruiden) over de eerste laag (het

beslag zal door de warmte wat smelten, maar dat is niet erg).
Met de achterkant van de dessertlepel voorzichtig, gelijk-
matig en dun, over de onderste laag uitspreiden.
Bak deze laag weer 5 minuten. Dan weer 2 volle dessert-
lepels van het donkere beslag aanbrengen. Ga zo, om
en om, door tot al het beslag op is. Let op: Wacht altijd

even met het opsmeren van het volgende laagje. Zodra al het
beslag op, en het laatste donkere laagje gebakken is, de
springvorm uit de oven halen en laat de spekkoek, in de
vorm, echt goed afkoelen (laatste half uur in de grote koeling).
Met een mes de rand lossen voordat u de spekkoek uit
de springvorm haalt.

70 gr. honing
70 gr. zwarte sesamzaadjes

   (Aziatische toko)
1 dl. kokosroom

Maal voor het zwart sesamijs een sesampasta van de
honing, zwarte sesamzaadjes en de kokosroom met
de staafmixer tot een gladde massa.

7 dl. kokosroom
6 eierdooiers
1 dl. ahornsiroop
1 eetl. pure vanille extract

● sesampasta (zie boven)

Verwarm de 7 dl. kokosroom tot 90º C. (steeds in dezelfde

richting te roeren, dit om klonteren te voorkomen).
Meng een paar eetlepels van de hete kokosroom met de
eierdooiers en klop het snel tot een glad mengsel.
Klop vervolgens het eierdooier/kokosroom mengsel snel
door de warme kokosroom. Verwarm deze, al kloppend
met een garde, op een laag vuur tot de kokosroom gaat
binden (crème Anglaise) en het mengsel tot vla-dikte is ge-
worden. Neem de pan dan van de warmtebron en voeg,
steeds kloppend, de ahornsiroop en het vanille
extract toe. Klop er dan de sesampasta door.
Giet het mengsel in een kom en laat het in de grote
koeling, afgedekt, volledig afkoelen. Draai er t.z.t. een
mooi sesamijs van. Voeg halverwege de draaitijd het
stijfgeslagen eiwit toe.

karamel + 1 dl. room
● spekkoek (zie boven)
● sesamijs (zie boven)

poedersuiker

Serveren
Laat wat suiker karameliseren en roer er dan,
van het vuur af, de room door. Doe dit in een

spuitflesje. Garneer het bord met 5 druppels room-
karamel. Trek er met een cocktailprikker 5 “komma’s”
van. Steek met een ronde steker 28 rondjes uit de spek-
koek en leg 2 rondjes op elk bord. Bestrooi ze met wat
poedersuiker. Leg er 1 bol sesamijs bij en serveer het
direct uit.
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So-oen of glasnoedel

Diverse suikersoorten

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  Juli-Augustus

pag. 3 ➀ So-oen en/of glasnoedels (glass noodles, laksa,
sohoen, soeoen, cellofaannoedels). 
Een noedelsoort, gemaakt van het zetmeel uit mungbonen
(niet gekiemde taugé). De noedels worden verkocht in
bundeltjes en zijn dun, ‘sprieterig’ en wittig transparant van
kleur. Na te zijn geweekt worden ze zacht en doorschijnend en
nemen behoorlijk in omvang toe.
Hoe te gebruiken? In net gekookt water kwartiertje tot 30
minuten weken. Dan uit laten lekken en verder verwerken: in
soepen, als onderdeel van roerbakgerechten of fijngesneden als ingrediënt voor loempia- of dumpling-vulling.
Als je de glasnoedels zonder te weken in hete olie frituurt, bollen de sliertjes op als kroepoek en krijg je een interessant
effect (kan ook worden gebruikt om bv. in de wok vogelnestjes van te maken).
Let op: Glasnoedels zijn niet hetzelfde als mihoen! De glasnoedels behouden, ook na bakken of stoven, lange tijd hun
stevigheid, terwijl mihoen al vrij snel uit elkaar valt.

pag. 7  ➁ Suiker
Tafelsuiker en/of kristalsuiker.
Bietsuiker, rietsuiker of chemisch sa(c)charose en in huishoude-
lijke termen: suiker, is een voedingsmiddel dat geassocieerd
wordt met een van de primaire smaken, namelijk zoetheid.
Sacharose is een disacharide met molecuulformule C12H22O11.
Het product suiker wordt gemaakt van suikerbieten, suikerriet of
suikerpalm door middel van een raffinageproces.
Bij dat proces wordt de suiker uit de plant opgelost in heet water,
en door middel van her-kristallisatie en filtratie gezuiverd. 
De energie-inhoud van suiker (sacharose) bedraagt 16,8 kJ per
gram. Een koolhydraat bestaat uit een aantal C-atomen met
meerdere hydroxylgroepen(-OH) die zich in een ringstructuur
bevinden (vaak 5- of 6-ring) gevormd uit het corresponderende
aldehyde of keton. Een monosacharide-eenheid kan ook worden
geschreven met de bruto-formule (C12H22O11), letterlijk een hydraat
van kool(stof).
1/   Sacharose als voedingsmiddel.     1.1/   Soorten suiker.
2/   Gezondheidsaspecten.
1/   Sacharose (of (tafel)suiker) als voedingsmiddel:
Als zoetstof. In veel gerechten wordt suiker gebruikt voor de smaak en textuur (mondgevoel), die het aan het gerecht kan
geven. Bij verhitting van zuivere sacharose vindt een chemisch proces plaats dat sacharose omzet in karamel, dat voor
zijn typische smaak en kleur wordt toegepast. In grote concentraties dient suiker ter conservering van bijvoorbeeld fruit in
jam en confituren. Suiker werkt conserverend vanaf concentraties van 63% (m/v).
Suiker wordt onder andere ook gebruikt in koffie, thee en yoghurt en op pannenkoeken en oliebollen.
1.1/   Soorten suiker:
a/ Basterdsuiker: Suiker met een fijne korrel en bevat een zeker gehalte aan invertsuiker. Meestal gebruikt bij gebak- en
ijs-bereidingen (zie ook: Invertsuiker).
b/ Cassonade: Lichtbruine rietsuiker.
c/ Castor suiker: Castorsuiker is suiker met een hele kleine korrel. Normale suiker heeft korreltjes van 0,5mm,
castorsuiker korreltjes van 0,35mm. Hierdoor lost het beter op. Het heet zo omdat de korreltjes zo klein zijn dat ze door
een castor (een soort zeef) vallen. Je kan castorsuiker ‘maken’ door suiker in een keukenmachine fijn te malen.
Maar ook weer niet te lang anders wordt het poedersuiker
d/ Geleisuiker: Met toegevoegde pectine en citroenzuur, gebruikt bij de bereiding van jams, marmelade en vruchten-
sauzen. Pectine bindt met water en vorm zo een gelei.
e/ 'Griessuiker': Een zeer zuiver geraffineerde suiker met een nog fijnere korrel, zodat deze zéér snel smelt/oplost en
geschikt is voor koude bereidingen.
f/ Invertsuiker: Is een mengsel van gelijke hoeveelheden glucose (druivensuiker) en fructose (vruchtensuiker).
Omdat fructose zoeter is dan sacharose, heeft invertsuiker per gram een grotere zoetkracht dan suiker. 
Het wordt industrieel als zoetstof gebruikt. Ook kristalliseert invertsuiker minder snel dan sacharose en daardoor blijft het
zachter. Banketbakkers maken gebruik van deze eigenschap in glazuren etc.
g/ Kandij: Grote suikerkristallen gebruikt in koffie en thee.
h/ 'Kristalsuiker': De meest gebruikte soort. Bij de benaming "suiker" bedoelen we dus meestal kristalsuiker.
i/ Oersuiker: Het niet geraffineerde, ingedroogde rietsuiker sap.

Z.O.Z.
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j/ Palmsuiker: Palmsuiker is een suiker die oorspronkelijk werd gewonnen uit het sap van de arengpalm en de dadel-
palm, dat uit de afgehakte plaatsen van de bloeiwijzen lekt. Tegenwoordig wordt de suiker ook gewonnen uit het sap van
de sagopalm en de kokospalm (kokosnootsuiker). Palmsuiker is wat minder zoet dan gewone kristalsuiker en heeft een
karamel achtige bijsmaak. Palmsuiker bestaat grotendeels uit sacharose.  Suiker die vooral gebruikt wordt in de
Indonesische keuken.
Palmsuiker is een goudbruine pasta die in tubes, in blokken of blik wordt verkocht. De kleur kan variëren van licht tot
donker. Verder kan de suiker zacht en kleverig of hard zijn.
k/ Poedersuiker of bloemsuiker: Suiker waarbij de korrel geheel is vermalen. Veelal gebruikt bij producten die niet
gebakken worden. Bijvoorbeeld sauzen, glazuur, etc. Ook veel gebruikt als decoratie.
l/ Vanillesuiker: Met echte vanille of met vanilline gearomatiseerde suiker voor gebruik bij de bereiding van cakes, taart,
koekjes en ijs. Volgens de richtlijnen van de EU mag alleen suiker met echte vanille ‘vanillesuiker’ heten. In de
volksmond wordt echter meestal vanillesuiker tegen beide soorten gezegd.
2/   Gezondheidsaspecten:
De eerste stap van de vertering van suiker is de splitsing in fructose en glucose. De tweede stap is de omzetting van de
fructose in nog een glucose-eenheid. De glucose kan daarna door het bloed worden getransporteerd naar alle cellen in
het lichaam die energie nodig hebben. Voor de opname van glucose in de cellen is insuline nodig, een hormoon dat
wordt gemaakt in de alvleesklier. Suiker is een noodzakelijke voedingsstof voor het menselijk lichaam.
• Wereldwijd is het gebruik van suiker sinds enige decennia echter sterk toegenomen; een teveel ervan kan overgewicht
veroorzaken, wat weer kan resulteren in een hogere kans op welvaartsziekten als onder andere kanker, diabetes, hart-
en vaatziekten en zelfs depressies. Daarbij komt suiker niet alleen voor in bekende, zoete producten als snoepgoed,
chocolade, frisdrank, banket etc. maar wordt ook steeds meer toegevoegd aan veel minder voor de hand liggende
producten als vleeswaren, soep, sauzen, kant-en-klaarmaaltijden etc.
• Een ander gezondheidsaspect is cariës. Het nuttigen van sucrose geeft een uitstekende voedingsbodem aan bacteriën
in de mond. Deze bacteriën produceren een zuur dat het beschermende glazuurlaagje op het gebit kan aantasten.
Hierdoor krijgen bacteriën rechtstreeks toegang tot de dentine (de binnenste tandlaag onder het tandglazuur).

pag. 11  ➂ Sobanoedels / soba noodles, Japanse boekweitnoedels.
Sobanoedels zijn Japanse, dunne, enigszins platte noedels, gemaakt op basis van
boekweitmeel, vaak in combinatie met tarwemeel. Ze hebben “een beetje” het formaat
van onze spaghetti, maar dan wat rechthoekig. Met de nadruk op “een beetje”. 
Ze hebben de ‘bite’ van volkorenspaghetti, maar met een kruidiger, nootachtige smaak.
Hoe te gebruiken?
* Koud als salade (zarusoba): Vijf tot zes minuutjes koken in ruim water, afgieten in
een zeef en daarna onder de koude kraan even het zetmeel eraf spoelen zodat de
sliertjes niet gaan plakken. In Japan zo, “kaal”, geserveerd met een simpele dressing
ernaast van dashi, zoete sojasaus en mirin, maar in het Westen vaker met een
dressing op basis van sesampasta en ‘opgeleukt’ met allerhande smaakmakers als
sugar snaps, sperzieboontjes, lente-ui, komkommer, zalm, sesamzaadjes, etc. etc.*.
* Warm in de soep of een gerecht (kakesoba): Iets korter koken (vier minuutjes),
afgieten in een zeef en verdelen over soepkommen of borden.
Smaakmakers als lente-ui, gare stukjes vlees/vis/tofu, groenten, shii-take, etc. worden
er door geroerd of bovenop gelegd.
Soms wordt er ook een hete bouillon (dashi) op de noedels geschonken.
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