
September  2018
40 jaar Jubileum~Menu  Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

40 Jaar Jubileum~Menu Fotoblad

Voorgerecht: Honinglangoustine, krabsalade

en langoustinesoepje

Soep: Pompoensoep

Tussengerecht: Gestoomde kabeljauwfilet

met tomatencompote en basilicum

Sorbet: Passievrucht sorbet

Hoofdgerecht: Wild zwijnshaas met Elzasser

zuurkooltompouce en pastinaakmousseline
Nagerecht: Appeltaart met pecannoten,

appel-roomijs en appel-karamelsaus
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September  2018
40 jaar Jubileum~Menu  Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

40 Jaar Jubileum~M e n u
Met dank aan de:   3de Woensdag Brigade

Honinglangoustine, krabsalade en langoustinesoepje

Pompoensoep

Gestoomde kabeljauwfilet met tomatencompote en 
basilicum

Passievrucht sorbet

Wild zwijnshaas met Elzasser zuurkooltompouce en
pastinaakmousseline

Appeltaart met pecannoten, appel-roomijs met appel-
karamelsaus

  |   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 klaargezetten.

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.  Dan  x  aantal  Brigade  personen   =   de  te gebruiken  hoeveelheid)

L � (open punt) Verwijst naar het gebruik van borden, schaaltjes, kommetjes en/of glaswerk bij het gerecht (zo nodig eerst opwarmen !).

L ! (rode punt)   Verwijst naar een bewerking of ingrediënt eerder gebruikt in de receptuur of het gerecht.

L ! (zwarte punt)   Verwijst naar oven-,  sous-vide,  frituur-  en/of  BBQ gebruik:   dus éérst aanzetten !

L â (omringt cijfer)   Verwijst naar de wetenswaardigheden in de CCN-Kook mu(s)t(s)jes . . .   (zie achterin deze receptuur).
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Honinglangoustine, krabsalade en langoustinesoepje

Honinglangoustine, krabsalade en
langoustinesoepje Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Diverse bordjes gebruiken.

21 langoustines 17/20
wat olijfolie

1 blikje tomatenpuree
1 teller-tik Franse cognac (bar)
1 dl. water
3 dl. room
2 eetl. dragonblaadjes,

    fijngehakt
zout, peper uit de molen

! tomaten/roomsaus (zie boven)
5 plakjes bladerdeeg
1 eiwit
1 eigeel + 4 druppels water

� Zet 14 langwerpige borden op de werkbank.
� Zet 14 kleine schaaltjes (7½ cm. Ø) in de warmkast.

� Zet 14 kleine Lyonese soepkopjes (6 cm. Ø) op de werkbank.

‚ Werk met 2 à 3 personen als “een treintje” aan dit gerecht !

Pel de 21 langoustines en verwijder het darmkanaal (zet 14
langoustines apart). Snijd de 7 langoustines in dunne plakjes.
Zweet alle 21 pantsers in wat olijfolie aan, voeg de tomaten-
puree toe en laat die ontzuren. Blus het met de Franse
cognac af (NIET onder de afzuigkap ! Het behoeft echter niet te
branden). Voeg het water en de room toe en laat de saus 3 x
kort opkoken (als het volume (= room) in de pan stijgt deze van het
vuur nemen en even wachten: dit dus 3 x).
Zeef de saus en druk de pantsers met een aardappelknijper
goed uit. Dik de saus eventueel wat in en voeg de dragon-
blaadjes toe. Breng op smaak met zout en peper uit de
molen. Verdeel de langoustine-plakjes over de kommetjes en
vul die voor 3/4 met de tomaten/roomsaus af. Steek uit elk
plakje bladerdeeg 3 rondjes van 6 cm. Ø. Maak de bovenkant
van elk kommetje vochtig met wat eiwit, plaats deze rondjes
als een dekseltje om de kommetje en kwast deze voorzichtig
met wat eigeel * (+ met 4 druppeltjes water losgeklopt) in, voor
een mooie glans. Plaats ze dan 30 minuten in de koeling.
À la minute: ! Verwarm een oven voor tot 220º C.
Zet de kommetjes 10 tot 15 minuten in de hete oven tot de
massa gaar en het dekseltje bol en goudbruin is.

� Presentatie 1: Plaats het Lyonese soepkopje op de rechtse
kant van het langwerpige bord.

!14 gepelde langoustines, 17/20,
    (zie boven)

Dep de 14 langoustines droog met keukenpapier en haal ze
door de maïzena.                                                            Z.O.Z.
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40 gr. maïzena
40 gr. sesamzaad

Voor het beslag:
70 gr. zelfrijzend bakmeel
20 gr. maïzena

1 dl. water
½ theel. citroensap
3 eetl. olie

zout, peper uit de molen
70 gr. mihoen
¼ kippenbouillonblokje
1 mespunt koenjit (= geelwortel)
1 theel. knoflookolie

! 14 langoustines (zie boven)
! beslag (zie boven)
1 ½ dl. honing
! geroosterd sesamzaad (zie boven)

Rooster de sesamzaadjes in 3 à 4 minuten in een droge pan
op een half, matig vuur, goudbruin.
! Verwarm de frituur tot 180º C.
Zeef voor het beslag het zelfrijzend bakmeel met de maïzena
in een kom. Meng het water met het citroensap en de olie en
giet dit, al roerend bij het bakmeel. Kruid het beslag, dat niet te
dun mag zijn, met zout en peper uit de molen. Zet het apart.
Kook de mihoen kort in water met het stukje kippenbouillon-
blokje, een mespuntje koenjit, voor een mooie kleur, en
enkele druppels knoflookolie tot beetgaar.
À la minute: Doop de 14 langoustines in het beslag, neem
ze met een tang uit het beslag en laat ze even uitlekken. 
Bak ze in de frituur in 2 à 3 minuten goudbruin. 
Laat ze op keukenpapier uitlekken en houd ze, onder de pas (=
uitgifte balie) warm. Verwarm de honing in een grote koeken-
pan op een laag vuur (niet te heet laten worden, anders
karameliseert de honing en gaat de smaak verloren). 
Leg de gebakken langoustines in de honing en meng ze voor-
zichtig met de honing door de pan te schudden. Leg ze op een
schaal en bestrooi ze met het geroosterd sesamzaad.

14 honinglangoustines (zie boven)
14 bieslooksprieten
14 ontvelde, gehalveerde en uit-

    gehaalde kerstomaatjes

� Presentatie 2: Leg op een klein, warm schaaltje een toefje
mihoen. Leg daarop een honinglangoustine. Garneer met
een bieslookspriet en twee halve, uitgehaalde, ontvelde kers-
tomaatjes. Zet het schaaltje links op een langwerpig bord.

1 dl. lavendelazijn
2 afgestr. dessertl. poedersuiker

Laat voor de lavendelazijn de lavendelazijn samen met de 
poedersuiker op een zéér laag vuur trekken. 
Koel het af. Bewaar het vocht.

1 eierdooier
1 theel. mosterd

! afgekoelde lavendelazijn
    (zie boven)

1 dl. olijfolie
zout, peper uit de molen

220 gr. krab
2 lente-uitjes

140 gr. Nicola aardappel

Klop voor de lavendelmayonaise met krabsalade de eier-
dooier, mosterd en de afgekoelde lavendelazijn met een
staafmixer. Voeg langzaam de olijfolie toe tot de juiste dikte is
bereikt. Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.
Kook de krab 5 minuten in gezouten water en verwijder het
pantser zorgvuldig. Snijd de krab grof. Snijd het lente-uitje
zéér fijn. Schil en kook de aardappel beetgaar. Snijd deze dan
in blokjes van 3x3 mm. Meng de krab, wat lente-ui en de aard-
appel en werk er dan de lavendelmayonaise door, zodat alles
aaneen hangt. Niet té veel; de ingrediënten moeten zichtbaar
blijven. Controleer de smaak.

1 doosje cress
7 bieslooksprieten, fijngeknipt

� Presentatie 3: Maak een quenelle van krabsalade op het
midden van het langwerpige bord en garneer het met een toef
lavendelmayonaise. Strooi er wat cress en bieslook over.

Serveren
Serveer het met 3 gerechtjes opgemaakte langwerpige
bord direct uit.
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Pompoensoep

Pompoensoep Soep

Benodigdheden Bereidingswijze

� Soepborden gebruiken.

½ soepkip (Hanos)
wat olie + wat boter

1 flinke winterwortel, kleingesn.
1 flinke prei, kleingesn.
2 stelen bleekselderij, kleingesn.
2 uien, kleingesn.
2 dl. droge witte wijn
3 liter water

100 gr. champignons, platgedrukt
3 teentjes knoflook, kleingesn.
2 kruidnagels
1 stukje foelie
1 bouquet garni

10 zwarte peperkorrels, geplet

� Zet 14 soepborden in de warmkast.

Spoel de soepkip schoon en snijd het overtollige vet weg.
Hak de kip in moten. Doe de olie en de boter in een snel-
kookpan en braad de kip hierin bruin aan. Voeg dan de
kleingesneden winterwortel, prei, ui en bleekselderij
toe. Schep het even goed om. Voeg de droge witte wijn
toe en kook die voor de helft in. Voeg het water toe en
breng het aan de kook. Schuim het zorgvuldig af.
Voeg dan de champignons, knoflook, kruidnagels,
foelie bouquet garni en geplette zwarte peperkorrels
toe. Breng het weer aan de kook, sluit met het deksel de
snel- kookpan af en laat het 75 minuten gaan. Neem de
pan van het vuur, spoel ze koud, open het deksel en zeef
de kippenbouillon. Laat de bouillon tot 2 liter fond inkoken. 

1 pompoen (1 oranje- of 2 fles-

   pompoenen)
2 flinke preien, kleingesneden
3 uien, kleingesneden

40 gr. boter
3 laurierblaadjes
4 kruidnagels

10 peperkorrels

Schil de pompoen(en), snijd ze in tweeën en verwijder het
zaad. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes.
Was en snijd de prei klein. Maak de uien schoon en snijd
ze klein. Doe de boter in een flinke pan en stoof de prei
en de ui hierin aan. Voeg dan de pompoenstukjes toe en
laat die even mee stoven. Voeg de laurierblaadjes,
kruidnagels en de geplette peperkorrels toe.

Z.O.Z.
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300 gr. aardappelen, geschild
! 2 liter kippenfond (zie boven)

 
Voeg de, in blokjes gesneden, aardappel en de kippen-
fond toe. Laat alles, op een matig vuur, 1 uur gaan.
Verwijder de laurierblaadjes en de kruidnagels. Pureer de
soep in de blender en haal ze vervolgens door een zeef.

250 gr. gehakt, half om half
1 ei

wat paneermeel
zout, peper uit de molen

15 bieslooksprieten
1 kippenbouillonblokje + 5 dl.

    water

Maak het gehakt met het ei, paneermeel en de zéér fijn
gesnipperde bieslook aan. Breng op smaak met zout en
peper uit de molen. Draai van het gehakt 70 kleine
balletjes (ca. 5 per persoon). Kook ze ca. 3 minuten in een
bouillon van een kippenbouillonblokje gaar (gebruik dit

kookvocht om de soep zo nodig te verdunnen).

! 70 soepballetjes (zie boven)
1 theel. kerriepoeder
1 dl. room

42 kervelkroontjes

Serveren
Klop de room met het kerriepoeder luchtig.
Leg 5 soepballetjes in een warm bord. 

Schep er de hete soep over. Leg er een toef kerrieroom in
en garneer die met 3 kervelkroontjes.
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Gestoomde kabeljauwfilet met tomatencompote

en basilicum

Gestoomde kabeljauwfilet met tomaten-
compote en basilicum Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

� Groot bord gebruiken.

840 gr. pomodori tomaten
1 bosje basilicum

1 ½ dl. olijfolie
4 sjalotjes, fijn gesnipperd
3 teentjes knoflook, fijn gesnip.
3 dessertl. basilicumazijn

zout, peper uit de molen

� Zet 14 grote borden op de werkbank.

Ontvel voor de tomatencompote de tomaten en bewaar
de velletjes*. Snijd de tomaten in vieren. Verwijder het
vocht* en de zaadlijsten*, maar bewaar die ook. Snijd het
vruchtvlees in een kleine brunoise.
Haal de blaadjes los van de basilicum, maar bewaar de
steeltjes* (Zet 20 gram blaadjes apart. De andere blaadjes worden

gebruikt bij het stomen van de vis én als garnering.).
Verhit voor de tomatensaus de olijfolie in een pan met
een dikke bodem en laat de fijn gesnipperde knoflook en
sjalot hierin 2 minuten zachtjes zweten. Voeg de basili-
cumstelen*, de basilicumazijn, de tomatenvelletjes*, het
tomatenvocht* en de -zaadlijsten* toe. Laat het geheel
zachtjes pruttelen. Pureer dan de inhoud van de pan met
een staafmixer (niet té fijn) wrijf deze puree door een zeef
en vang deze saus in een schone pan op.

Groene pestodressing:
20 gr. geroosterde pijnboom-

    pitten
20 gr. basilicumblaadjes (boven)

50 gr. parmezaanse kaas
50 gr. Pecorino kaas

Rooster voor de groene pestodressing de pijnboompitten
in een droge pan. Doe ze dan samen met de 20 gram
basilicumblaadjes, Parmezaanse- en Pecorino kaas en
knoflook in een mengbeker en maal dit met een staaf-
mixer fijn.

Z.O.Z.
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2 teentje knoflook
2 eetl. extra vierge olijfolie

zout, peper uit de molen
½ citroen, het sap ervan

5-8 eetl. extra vierge olijfolie

Voeg de olijfolie toe en laat de mixer nog even draaien
tot u een dikke massa hebt. Breng het op smaak met
zout, peper uit de molen en het citroensap. 
Om er een dressing van te maken voegt u nu nog eens 5
tot 8 eetlepels extra vierge olijfolie toe.
Roer het goed door.

wat boter
! basilicumblaadjes (zie boven)

14 kabeljauwmootjes van 
    60 gr. elk
wat zout
wat gesmolten boter

Beboter de gaatjespan van een stoompan en leg op
enige afstand telkens 2 basilicumblaadjes. 
Bestrooi de kabeljauwmootjes met wat zout, leg ze op
de basilicumblaadjes en bestrijk de bovenkant van de vis
dun met wat gesmolten boter in.
À la minute: Zet de gaatjespan op de pan (water van 90º C.)
en stoom de filets, à la minute, 4 à 5 minuten (kern-

temperatuur 50º C.) gaar.

! tomatensaus (zie boven)

! tomatenblokjes (zie boven)

! 14 kabeljauwmootjes (zie boven)

! pestodressing (zie boven)

 

Serveren
Verwarm voor de tomatencompote de tomaten-
saus en voeg de tomatenblokjes toe.

Laat die even mee warmen. Leg in het midden van een
warm bord een kabeljauwmootje en bedek dit met de
enigszins uitgelekte tomatencompote.
Druppel de pestodressing er omheen.
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Passievrucht

sorbet

Passievrucht ã sorbet Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

� Champagne-flutes gebruiken.

200 gr. witte basterdsuiker
2 dl. goede droge witte wijn
2 dl. water

350 gr. Boiron passievruchtpuree
1 citroen, het sap ervan
1 eiwit, stijfgeslagen

� Zet 14 champagne-flutes met een
bodempje water in de vriezer.

Maak met de witte basterdsuiker,
witte wijn en het water in een
pannetje een siroop, zónder deze te
roeren. Meng de passievruchtpuree
door de enigszins afgekoelde siroop.
Breng deze dan op smaak met wat
citroensap. Draai er t.z.t. in een
sorbetière een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het
stijfgeslagen eiwit toe.

½ flesje mousserende wijn
Serveren
Doe een bolletje passievrucht
sorbetijs in een koude champagne-
flute.
Giet daarop wat mousserende wijn. 
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“Thee-ei”

Serveervorm met

drukker

Wild zwijnshaas met Elzasser zuurkooltompouce en

pastinaakmousseline

Wild zwijnshaas met Elzasser zuurkooltompouce 
en pastinaakmousseline Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Grote of ovale bord gebruiken.

1 ui, zéér kleingesneden
1 teentje knoflook

1 ½ eetl. ganzenvet
2 dl. Riesling (d’Álsace)

150 gr. licht gezouten spek, in
    stukken gesneden

400 gr. zuurkool
zout, peper uit de molen

2 kruidnagels
3 jeneverbessen
2 takjes tijm
1 laurierblaadje

eventueel ½ dl. Riesling (d’Álsace)
28 plakjes katenspek

175 gr. boter

� Zet 14 grote borden in de warmkast.
! Verwarm een oven voor tot 180º C. 

Begin direct met de zuurkool !
Hak de ui en de knoflook zeer fijn. Spoel de zuurkool in koud,
stromend water enige malen goed af. Laat ze dan zéér goed
uitlekken. Neem een flinke pan en vet die met het ganzenvet
in. Zet hierin de uien en de knoflook aan.
Voeg de Riesling d’Alsace en de stukken licht gezouten
spek aan toe. Leg daar de goed uitgelekte zuurkool op en
bestrooi het met wat zout en peper uit de molen. 
Doe de kruidnagels, jeneverbessen, tijm en het laurier-
blaadje in een “thee-ei”. Leg dit in de zuurkool in de pan.
Laat die, mét het deksel op de pan, in de voorverwarmde oven
1 tot 1 ½ uur, tot de gewenste gaarheid, sudderen.
Voeg, indien nodig, nog wat Riesling (½ dl.) toe.
Verwijder het “thee-ei”. Laat de zuurkool uitlekken en afkoelen.
Afwerking: Leg de plakjes katenspek op een bakplaat en
droog ze in een, tot 100º C. voorverwarmde, oven.
Leg een laagje (1 cm. dik) zuurkool in een serveervorm en druk
het aan. Schep dit met een lang paletmes op een stukje
gedroogd katenspek. Leg daarop een 2de plakje katenspek, zo
dat u een soort “tompouce” krijgt.

Klaar de boter.                                                       Z.O.Z.
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200 gr. geraspte Parmezaanse kaas
1 eetl. gehakte verse tijmblaadjes
1 eetl. gehakte verse rozemarijn-

    blaadjes

! Verwarm een oven voor tot 160º C.
Rasp voor de kletskoppen de Parmezaanse kaas en vermeng
deze met de tijm- en de rozemarijnblaadjes. Leg een laagje
van dit mengsel met een ring van 6 cm. Ø op een silpat matje
(voldoende ruimte houden). Bak ze in de voorverwarmde oven in
ca. 8 minuten af. Maak zo 14 stuks.

 1 ½ eetl. salie, fijngehakt
1 ½ eetl. rozemarijn, fijngehakt
1 ½ eetl. citroentijm, fijngehakt

4 teentjes knoflook, fijngehakt
1 ½ eetl. koriander, fijngehakt

10 gr. geplette peperkorrels
20 gr. zeezout, fijngemalen

1 ½ eetl. citroenrasp
1 ½ eetl. sinaasappelrasp
900 gr. wild zwijnshaas ã
! geklaarde boter (zie boven)

olijfolie
400 gr. pastinaken
2 ½ dl. ganzenvet

Hak de salie, rozemarijn, citroentijm, knoflook en koriander
fijn. Voeg de peperkorrels, zeezout, citroen- en de sinaas-
appelrasp toe. Strooi dit op een vel aluminiumfolie en rol hier
de zwijnshaas in. Zet het in de koeling.
! Verwarm een oven voor tot 140º C. 
1 uur vòòr de presentatie: Maak de wild zwijnshaas schoon
door de kruiden te verwijderen. Dep de haas met keukenpapier
droog en bind het vlees op zodat het egaal van dikte is.
Bak de wild zwijnshaas in ruim geklaarde boter en olijfolie
aan alle kanten goed bruin aan en zet dan het vlees in de
voorverwarmde oven tot de kerntemperatuur 55º C. is. 
Bewaar dan het vlees bij een temperatuur van maximaal 55º C.
Schil de pastinaken, snijd ze over de lengte in vieren. 
Bak ze in wat ganzenvet aan en voeg daarna de rest van het
ganzenvet toe. Laat ze op 70º C. doorgaren tot ze beetgaar
zijn. Zet ze warm weg (zeef het ganzenvet; het kan meerdere keren
gebruikt worden !).

560 gr. aardappelen (Nicola)
280 gr. pastinaak

zeezout
3 dl. melk

250 gr. boter
witte peper uit de molen

Schil voor de aardappel/pastinaak mousseline de aardappels
en de pastinaak. Kook ze samen in ruim water met wat
zeezout tot ze gaar zijn. Wrijf ze door een fijne zeef. 
Breng de melk aan de kook, voeg de puree toe en roer er, vlak
vòòr het uitserveren, de boter met de versgemalen witte
peper door.

2 sjalotten, kleingesneden
2 tenen knoflook, kleingesneden
4 dl. rode port
4 jeneverbessen
1 potje kalfsfond
1 dl. ahornsiroop
4 blaadjes laurier

Snijd voor de kalf/port jus de sjalotten en de knoflook klein.
Kook ze samen met de rode port en de gekneusde
jeneverbessen tot de helft in. Voeg dan de kalfsfond, de
ahornsiroop en de laurierblaadjes toe en kook weer tot de
helft in. Passeer de saus door een neteldoekse lap en breng ze
op smaak. Bind ze eventueel tot gewenste dikte.
Kook wat kalfsjus in tot gelei en lak daarmee de zwijnshaas af.

! wild zwijnshaas (zie boven)
! zuurkool (zie boven)
! gekonfijte pastinaak (zie boven)
! aardappelmousseline (zie boven)
! kalf/port jus (zie boven)
! 14 kaaskletskoppen

Serveren
Snijd de wild zwijnshaas in dunne plakjes en leg die
in een rijtje in het midden van een warm, groot bord.

Leg zuurkool tussen de plakjes zwijnshaas.
Plaats een gekonfijte pastinaak eronder en maak een streepje
met de aardappelmousseline erboven.
Nappeer het wild zwijn vlees met de kalf/port jus en de kaas-
kletskop.
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Appeltaart met pecannoten, appel-roomijs en

appel-karamelsaus

Appeltaart met pecannoten, appel-roomijs en
appel-karamelsaus Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Groot bord gebruiken.

Voor de harde Wener:

boter, om in te vetten
200 gr. boter, kamertemperatuur
100 gr. witte basterdsuiker

1 ei (maat: M)
snufje zout

300 gr. bloem, gezeefd
bakbonen

� Zet 14 borden in de grote koeling koud.

! Verwarm voor de harde Wener een oven voor tot 180º
C. Vet een vaste vlaai-bakvorm, van 24 cm. Ø, lichtjes
met boter in. Maak dan eerst het harde Wener deeg.
Roer met een spatel de boter in een beslagkom glad.
Voeg de basterdsuiker, ei en het snuf zout toe. 
Meng het geheel grondig met een spatel. Voeg de ge-
zeefde bloem toe en meng nu de massa met de hand.
Kneed het geheel, zo snel mogelijk, tot een gladde
massa. Laat het deeg, onder plasticfolie, 30 minuten in
de koeling opstijven. Leg een passend vel bakpapier op
de bodem van de vlaai-bakvorm. Rol het deeg tot ca. 27
cm. Ø uit en bekleed hiermee de bodem én de rand van
de vlaai-bakvorm. Prik met een vork op regelmatige
afstand gaatjes in de deegbodem en vul deze op met
bakbonen. Bak de bodem 15 minuten in de voorver-
warmde oven voor. Haal de bodem uit de oven en ver-
wijder de bakbonen en het bakpapier.

3 Elstar appelen ã
4 eieren
5 eetl. honing
1 afgestreken eetl. citroenrasp
2 dl. crème fraîche

Schil voor de appeltaart de Elstar appelen. 
Snijd ze in vieren, verwijder de klokhuizen en snijd de
kwarten in partjes. Klop de eieren met de honing en de
citroenrasp los en voeg de crème fraîche toe. 
Klop dit crème fraîche mengsel licht door elkaar.

Z.O.Z.
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90 gr. pecannoten, fijngehakt
! crème fraîche mengsel (zie boven)

Beleg het de voorgebakken bodem, dakpansgewijs in
een cirkel, met de appelpartjes. Zet de gevulde bodem
nu 15 minuten terug in de hete oven (180ºC). Neem de
vorm weer uit de oven en zet die op 160º C. Verdeel de
fijn gehakte pecannoten tussen de appelpartjes. 
Schenk er het crème fraîche mengsel overheen. 
Zet de vorm weer terug in de op 160º C. gezette oven en
laat de taart in ca. 15 minuten verder garen. 
De korst moet lichtbruin en het crème fraîche mengsel
gestold zijn.

1 kg. appels, Elstar ã
50 gr. ongezouten boter

1 citroen, de geraspte schil +
    het citroensap

150 gr. roomkaas
2 ½ dl. room

2 eiwitten, stijf geklopt

Schil voor het appel-roomijs de appels, verwijder de
klokhuizen en snijd ze in kleine stukjes. 
Smelt de boter en stoof de appels mét de citroenrasp tot
ze zacht zijn (ze mogen NIET kleuren).
Pureer dan de appel met het citroensap en de roomkaas
in de blender fijn. Klop de room lobbig en vermeng het
met de massa. Zeef het zo nodig. Draai er t.z.t. een mooi
ijs van. Voeg halverwege de draaitijd de stijfgeslagen
eiwitten toe.

150 gr. suiker
½ dl. water

100 gr. walnoten

Kook voor de gesuikerde walnoten de suiker met het
water tot een licht gekarameliseerde stroop. Haal de pan
van het vuur en voeg de klein gehakte walnoten toe.
Laat het afkoelen. Kruimel het fijn.

200 gr. suiker
1 dl. water

1 ½ dl. appelsap

Kook voor de appel-karamelsaus de suiker met het
water gedurende 5 minuten tot goudbruin. 
Voeg dan het appelsap toe en kook het nog 3 minuten.
Laat het ietsje afkoelen.

! appel-karamelsaus (zie boven)
! 14 appeltaart punten (zie boven)
! appel-roomijs (zie boven)
! gesuikerde walnoten (zie boven)

room, stijfgeslagen

Serveren
Leg een paar strepen warme appel-karamelsaus
op een koud bord.

Zet er een 1 appeltaart punt op.
Leg er een bolletje appel-roomijs bij.
Strooi wat gesuikerde walnoten over het bord.
Garneer de appeltaart punt met een toef stijfgeslagen
room. Serveer het direct uit.
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Wild zwijn

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

Pag.  8  Wild zwijn ã: Het wild zwijn (Sus scrofa), everzwijn of
kortweg ever is een zoogdier uit de familie van de varkens (Suidae).
De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubli-
ceerd door Carl Linnaeus. Het wild zwijn heeft van de varkens van
de Oude Wereld het grootste verspreidingsgebied, en komt in grote
delen van Europa, Azië en Noord-Afrika voor. 
Het is de wilde voorouder van het gedomesticeerde varken.
Het wild zwijn heeft een borstelachtige vacht die 's winters langer en
donkerder is dan in de zomer. In het voorjaar vallen de winterharen
uit en krijgen ze een kortere en lichtere vacht. Ze hebben een kort
en stevig lijf en een afgeplatte sterke snuit. De neus eindigt in een
wroetschijf. De achterpoten zijn korter dan de voorpoten en volwassen dieren hebben een staart die eindigt in
een pluim. Volwassen mannetjes worden ‘keilers’ genoemd en hebben twee slagtanden, die door jagers
"houwers" worden genoemd. Deze slagtanden zijn twee hoektanden in de onderkaak, die naar boven gericht
staan. Over de borstkas heeft het mannetje een vier centimeter dikke laag kraakbeen, die dient als
bescherming voor de longen en het hart in gevechten. De ‘frislingen’ (biggen) hebben horizontale strepen, ook
wel ‘zwijnenpyjama’ genoemd, die dienen ter camouflage. De strepen verdwijnen na drie tot vijf maanden. 
Als de zeugen jongen hebben kunnen ze agressief worden tegen mensen, mochten deze te dichtbij komen.
Gemiddeld hebben wilde zwijnen een kop-romplengte van 120–180 cm. en een schofthoogte van 90 cm.
Het gewicht van een wild zwijn varieert veel binnen het verspreidingsgebied. 
De biggen zijn bij de geboorte ongeveer 1,1 kilogram zwaar. 
Tien procent van de wilde zwijnen in het noordwesten van Europa hebben genen van tamme varkens. 
Wilde zwijnen zijn van nature niet overdag, maar in de schemering en 's nachts actief. Ze zijn omnivoor en eten
veel gewassen als maïs, erwten, bonen, sommige aardappelrassen, granen, bieten en eikels, kastanjes en op
de grond gevallen fruit. Een relatief onbekende, maar veelvoorkomende voedselbron vormen klavers, grassen
en kruiden. De wilg dient als bron voor vitamine A-inname. Paddestoelen worden bijna niet gegeten, terwijl ze
wel dierlijke eiwitten innemen door het eten van gewonde dieren, jonge vogels, hagedissen, regenwormen,
muizen en aas. Door dit gewroet in de bodem komt de minerale ondergrond vrij waardoor bepaalde zaden
beter ontkiemen. Wilde zwijnen leven in groepen, die ‘rotten’ worden genoemd en bestaan uit vrouwtjes met
hun jongen en een- en tweejarige keilers. Een typische rotte bestaat uit twee à drie vrouwtjes en de groep
bestaat vaak uit ongeveer twintig individuen. Groepen van groter dan 50 individuen zijn echter vastgesteld.
Keilers leven buiten de paringstijd meestal solitair. Het zichtvermogen van het wild zwijn is relatief slecht; zo
kunnen ze een mens niet herkennen als deze zich niet beweegt. Daarentegen is hun reuk- en tastzin zeer goed
ontwikkeld, waardoor ze in bijvoorbeeld Frankrijk voor het zoeken naar truffels worden ingezet. Wilde zwijnen
hebben ook een zeer fijn gehoor. Zij kunnen in gevangenschap 15 tot 20 jaar oud worden, in het wild 8 tot 10
jaar. Het wild zwijn behoort tot de in Nederland van nature voorkomende zoogdieren. Ze stierven echter uit in
1826 door overbejaging. Dat veranderde toen in opdracht van prins Hendrik, echtgenoot van Koningin
Wilhelmina, in 1907 wilde zwijnen uit Tsjechië en Mecklenburg werden uitgezet in Kroondomein Het Loo.
Zo kon Hendrik ook in Nederland de zwijnenjacht beoefenen. Ze ontsnapten ook regelmatig en zo ontstonden
er weer populaties op de Veluwe. 
Bereiding: (Citaat: Herman den Blijker) “Het lekkerste is jong zwijnenvlees. Vlees van oudere beren, de keilers, smaakt net
eventjes té. Het is behoorlijk taai en vraagt daarom om een marinade. De poelier en je kookboeken weten raad. Ik ga voor
het jonge zwijn (= marcassin), da’s zacht en fijn van smaak, zowel rood als gestoofd. Het vlees is mager en mals. Gaar het
filetje op een lage temperatuur als je het rood wilt serveren. Dankzij deze techniek zet je zeker te weten een sappig stuk
vlees op tafel. Verwarm een oven voor tot 70º C. Geef eerst de filetjes in de koekenpan een ‘hittetik’, een minuutje per
kant, zodat een bruin korstje ontstaat. Gaar het vlees vervolgens een minuut of 10 in de voorverwarmde oven en zet het
direct op tafel. Maak vantevoren een mooi garnituur klaar. Wilde zwijntjes voeden zich ondermeer met paddestoelen,
bosbessen, kastanjes, wortelen, knollen en kruiden. Ik zou het vlees dan ook laten vergezellen van klassieke bijgerechten
als paddestoelen, bessencompote en aardappelen met uien. Ook zul je je tafel-genoten veel plezier doen met een mooie
terrine van wild zwijn. Beter wordt het niet aan tafel, deze herfst” (einde citaat). 

Pag.  9 Passievrucht ã:   Passievruchten zijn de vruchten van de passiebloem, een klimplant die van
oorsprong uit Zuid-Amerika komt. De Azteken snoepten er al van. Tegenwoordig wordt dit exotische fruit ook in
Afrika geteeld. Vanuit Kenia, Zimbabwe, Ivoorkust, Brazilië en Venezuela worden de passievruchten naar ons
land verscheept. Er zijn wel tweehonderd verschillende soorten passievruchten en ze hebben allemaal een
verschillende kleur. In de Nederlandse supermarkt zien we echter vaak maar één soort: de paarse
passievrucht. De schil van de passievrucht die wij hier kennen is dus paars (richting bruin) en lijkt een beetje op
leer. Ze is ovaal van vorm. U kunt deze schil niet eten.

Z.O.Z.
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Elstar appels

Wanneer u de vrucht doormidden snijdt, ziet u het zachte, gele vruchtvlees zitten dat een beetje een
geleiachtige substantie heeft. Dit vruchtvlees bevat kleine, eetbare pitjes die heerlijk friszoet zijn en ook lekker
zoet ruiken. Hoe herken ik een rijpe passievrucht?: Bij de aankoop van dit tropische fruit is de smaakslogan:
hoe rimpeliger de schil van de passievrucht, hoe rijper en lekkerder ze is. U kunt het fruit prima thuis nog een
paar dagen na laten rijpen. Maar wacht niet te lang want dan wordt het vruchtvlees droog. Misschien heeft u
ook mensen horen praten over een maracuja in plaats van passievrucht. De maracuja is een zuster van de
paarse passievrucht, waarvan de schil een geelgroene kleur heeft. Deze variant van de passievrucht kunt u in
ons land meestal alleen in een delicatessenwinkel of fruitwinkel kopen.
Tegenovergesteld van de passievrucht moet de schil van een goed rijpe maracuja glad en stralend geelgroene
kleur hebben. Hoe eet ik een passievrucht?: Misschien kent u de passievrucht alleen uit snoepjes, limonade

of toetjes maar de vruchten zijn ook heel gezond en bovendien erg lekker
om gewoon zo uit te lepelen. Bent u op zoek naar manieren om vaker een
passievrucht te eten? Begin dan eens met het lekker uitlepelen van de
pitjes zo uit de schil. Ook combineert de passievrucht ontzetten goed met
limoen. Maak bijvoorbeeld een lekker bakje yoghurt of ijs klaar en schep
daar de pitjes uit een passievrucht overheen. Vervolgens knijpt u er nog het
sap van een halve limoen over heen. Echt goddelijk! Hoe bewaar ik dit
fruit?: Omdat we de passie-vruchten importeren uit landen aan de andere
kant van de evenaar, zijn ze juist bij ons in de winter in het seizoen.
Gelukkig maar, want dat is precies het seizoen dat we wel wat extra
tropische vitaminen van de gezonde passievrucht kunnen gebruiken.

Bewaar de vruchten buiten de koelkast. Een rijpe vrucht (waarvan de buitenkant dus al flink gerimpeld is) kunt u
nog goed twee dagen bewaren. Daarna is de vrucht teveel uitgedroogd en smaakt het vruchtvlees niet meer zo
lekker. Wat zijn de gezondheidskrachten van deze vrucht?: In Zuid-Amerika waar de vrucht dus oor-
spronkelijk vandaan komt, wordt het in de traditionele geneeswijze gebruikt tegen allerlei kwalen.
Van slapeloosheid, hoofdpijn en diarree tot zenuwpijn, overgangsklachten, astma, een hoge bloeddruk en zelfs
epileptische aanvallen. Wat een lijst! Het eten van verse passievrucht draagt vooral bij aan een goede
stoelgang, er zitten namelijk veel vezels in de vrucht. Deze vezels zijn niet verteerbaar maar wel erg goed voor
de spijsvertering. Ze stimuleren de darmperistaltiek, de bewegingen die de darmen maken om het voedsel
verder door de darm heen te duwen. Passievrucht is echt een natuurlijk medicijn tegen constipatie (verstopping),
daarom is het ook zo slim om de dag ermee te beginnen. Welk voedingsstoffen krijgt u binnen?: 
Naast vezels zitten passievruchten ook bomvol met vitaminen (zoals vitamine A en C), mineralen (zoals kalium,

ijzer, koper, magnesium en fosfor) en antioxidanten. Antioxidanten geven zoals bekend het lichaam een natuurlijke
bescherming tegen kanker, darmkanker bijvoorbeeld,
Pag 12 / 13 Elstar appel ä: Elstar is een kruising tussen Golden Delicious en
Ingrid Marie. Elstar werd oorspronkelijk gekweekt in Nederland. De eerste
ontdekking is gedaan door Arie uit Elst. Vandaar ook de naam. De Elstar is nu
overal in Europa verkrijgbaar. Het is een sappige, knapperige appel met roomwit
vruchtvlees. Het is een appel die nooit verveelt! Hij heeft een unieke aroma en
smaak: fris en heerlijk zoet. De meeste Elstar appels zijn groengeel/goudgeel
met een helderrode blos. Maar er zijn verschillende variëteiten, die iets anders
van kleur zijn, zoals de Rode Elstar, Elshof of Elstar Ruby. Maar in de winkels
tref je voornamelijk de Elstar aan. Elstar is heerlijk om zo uit de hand te eten of
om in salades te verwerken en is daarnaast goed geschikt voor het maken van
sap. Wanneer is de Elstar appel verkrijgbaar?:    Begin of half september is de nieuwe oogst Elstar weer in
de winkels beschikbaar. De Nederlandse Elstar is van september t/m mei/juni verkrijgbaar. Appeltelers slaan
hun oogst op in koelhuizen, de zogenaamde ULO-koelhuizen (Ultra Low Oxygen). In deze koelhuizen wordt bijna
alle aanwezige zuurstof verwijderd waardoor feitelijk de ademhaling van de appel nagenoeg wordt stil gelegd.
Hierdoor zijn ze lang houdbaar en bijna het hele jaar te koop. Waar let ik op bij het kopen van de Elstar
appel?: Koop stevige appelen met een onbeschadigde schil. Hoe bewaar ik de Elstar appel?: 
Je bewaart ze het beste op een koele plaats, liefst in de koelkast. Stevige Elstars kun je makkelijk twee weken
bewaren. Een ruwe behandeling waardeert de appel niet (laat hem bijvoorbeeld niet vallen), dat geeft bruine
plekken. Wat kan ik met de Elstar appel?: • Uit het vuistje. • In een smoothie. • Op volkorenbrood met b.v.
kaneel.• In rauwkostsalades. • In filodeeg met rozijnen (en evt. kaneel). • Geraspt in volkoren pannenkoekbeslag. 
• In appeltaart of gebak.  Waar let ik op bij het schoonmaken en bereiden van Elstar appels?:
Een appel is een gebruiksvriendelijk stuk fruit. Je kunt ‘m zo uit de hand eten, maar je kunt hem ook schillen en
in blokjes of partjes snijden voor verder gebruik. Let op: het vruchtvlees verkleurt snel zonder schil! 
Met een beetje citroensap of (cider)azijn is dit te voorkomen. In de appel, en vooral in de schil zit pectine, een
stof die gelei en jam helpt met geleren.
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