
December  2018
2de vrijdag Brigade

40 jaar Jubileum Menu  Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

40 Jaar Jubileum~Menu Fotoblad

Amuse: Tartaar van tarbot, luchtige

kruidenmayonaise, avocado en komkommer

Soep: Fluweelzachte courgettesoep

Tussengerecht: Kwartel met boschampignons,

tagliatelle en truffel

Sorbet: Ananassorbet met munt

Hoofdgerecht: Fazant met witlofstamppotje,

kroketje van risotto met truffel 
Nagerecht: Warm chocoladetaartje

met stoofpeertje
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December  2018
2de vrijdag Brigade

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:   2de vrijdag  Brigade

Tartaar van tarbot, luchtige kruidenmayonaise, avocado
en komkommer

Fluweelzachte courgettesoep

Kwartel met boschampignons, tagliatelle en truffel

Ananassorbet met munt

Fazant met witlofstamppotje, kroketje van risotto met
truffel

Warm chocolade taartje met stoofpeertje

  |   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 klaargezet.

Sommige producten zullen er gewoon voor 14 personen liggen!  Uw Chef zal u hierbij helpen.  
Berekening hoeveelheid:   Vloeistof  en/of  ingrediënt in de receptuur : 14. Dan  x  aantal Brigade-leden  = de te gebruiken  hoeveelheid)

Symbolen:

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

L ! (rode punt)   Verwijst naar een  bewerking  en/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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Tartaar van tarbot, luchtige kruidenmayonaise,

avocado en komkommer

Tartaar van tarbot, luchtige kruidenmayonaise,
avocado en komkommer Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

� Middelgroot bord gebruiken.

3 citroenen (gekonfijte zestes
   ervan)

2 x wat water
180 ml. water
150 gr. witte basterdsuiker

� Zet eerst 14 borden op de werkbank.

Rasp of trek, voor de gekonfijte citroenrasp (of -julienne), de
schil met een zesteur van de citroenen, zonder het wit, af.
Doe wat water in een pannetje en breng dit met de citroen-
rasp of -julienne aan de kook Laat het 1 minuut gaan.
Laat de rasp/julienne uitlekken. Als het afgekoeld is op-
nieuw in wat water 1 minuut koken en weer af laten koelen
en uitlekken. Breng vervolgens 180 ml. water met de witte
basterdsuiker op een laag vuur aan de kook en laat de
suiker oplossen (niet roeren). Voeg de citroen rasp/julienne
toe en laat die 5 - 6 minuten sudderen of tot ze transparant
zijn. Laat de citroen rasp/julienne uitlekken en op bakpapier
afkoelen en drogen.

850 gr. tarbotfilet, ontvelde
125 gr. crème fraîche
! gekonfijte citroenrasp/-julienne

   (zie boven)

Snijd, voor de tartaar van tarbot de ontvelde tarbotfilet tot
tartaar. Breng het op smaak met de crème fraîche, de
gekonfijte citroenrasp/-julienne en wat zout.
Voeg eventueel nog wat crème fraîche toe. 
Zet koel weg. 

Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 3



December  2018
2de vrijdag Brigade

40 jaar Jubileum Menu  Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

½ bos verse basilicum
½ bos verse kervel

1/4 bos platte peterselie
5 dragonblaadjes

Blancheer, voor de kruidenolie, in wat water de blaadjes
van de basilicum, kervel, peterselie en de dragonblaad-
jes en koel ze direct in ijswater !  

300 gr. raapzaadolie
50 gr. extra vierge olijfolie
50 gr. eiwit

100 gr. yoghurt
wat zout

Knijp de blaadjes goed uit en mix ze in de blender met de
raapzaad- en de extra vierge olijfolie. Laat ze even staan.
Haal het dan door een fijne zeef.
Mix het eiwit met de yoghurt in een sterke blender.
Monteer daar, al draaiend, ca. 600 gram kruidenolie door
tot er een ‘mayonaise-structuur’ ontstaat.
Breng het met wat zout op smaak.

½ komkommer
5 radijsjes
1 dl. sushi su (=Japanse rijstazijn)
2 avocado's (= ca. 280 gr.)

! tarbottartaar (zie boven)

Zet de borden op de werkbank uit.
Snijd, voor de garnering, de komkommer en de radijs in
dunne plakjes. 
Marineer die kort in de sushi su azijn.
Schil de avocado en snijd die in dunne plakjes/blokjes.
Druk de tarbottartaar in een steker (Ø 8 cm.) op de borden
uit. Leg daarop wat plakjes/blokjes avocado.
Neem de komkommer- en de radijsschijfjes uit de sushi su
azijn, dep ze iets droog en garneer er het tarbot/avocado
torentje mee.

½ potje haringkaviaar
Serveren
Garneer elk tarbottartaar-torentje met een lepeltje
haringkaviaar en serveer het direct uit.
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Fluweelzachte courgettesoep

Fluweelzachte courgettesoep Soep

Benodigdheden   Bereidingswijze

� Warme soepborden gebruiken.

Voor de gevogeltefond:

½ soepkip (Hanos)
1 grote winterwortel
2 hele preien
2 flinke stelen bleekselderij

boter, olie
3 dl. droge, witte wijn

3 ½ liter water
2 uien met 4 kruidnagels

   bestoken
2 teentjes knoflook, geplet

100 gr. champignons, geplet
1 stukje foelie
1 bouquet garni
6 gr. peperkorrels, geplet

� Zet eerst 14 soepborden in de warmkast.

Was, voor de gevogeltefond, de soepkip grondig. 
Hak ze, zo nodig, klein. Snijd de winterwortel, prei en
bleekselderij in blokjes.
Doe wat boter en wat olie in een snelkookpan en braad de
soepkip, hierin aan tot ze licht gekleurd is. Voeg nu de
kleingesneden groenten toe. Laat het geheel nog even
gaan. Giet er de droge, witte wijn bij en laat die tot de helft
verdampen. Doe er dan het water bij. Breng het aan de
kook. Schuim het zorgvuldig af.
Voeg de, met de kruidnagels bestoken, uien, geplette
knoflook en geplette champignons, foelie, bouquet garni
en de geplette peperkorrels toe. Sluit de pan en breng
aan de kook. Zet de pan op de warmplaat en laat het 60
minuten, tegen de kook aan, gaan. Neem de pan van het
vuur, spoel ze koud, open het deksel en zeef de bouillon
door een neteldoekse lap. Kook het tot 1 ½ liter fond in.

1 ½ kilo courgettes Was, voor de fluweelzachte courgettesoep, de courgettes.
Schil ze en verwijder de uiteinden. Snijd ze in de lengte
doormidden en verwijder met een lepel het eventuele zaad.

Z.O.Z.
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250 gr. uien
125 gr. boter

2 dl. crème fraîche
! 1 ½ liter gevogeltefond

   (zie boven)
5 eierdooiers

1 ½ dl. room
zout, peper uit de molen
scheut Madeira-wijn

Haal met een Parisienne boortje 70 balletjes vanaf de
buitenkant van de geschilde courgettes en zet die, afgedekt,
apart. Snijd de rest van de courgettes in blokjes.
Maak de uien schoon en snijd die klein.
Doe de courgetteblokjes en de kleingesneden ui met de
boter in een pan en sluit deze met een deksel af.
Stoof het geheel ca. 10 minuten op een matig vuur, onder
af en toe roeren, gaar.
Pureer de massa in met een stafmixer en wrijf het dan door
een fijne zeef. Doe de puree in een royale pan, samen met
de crème fraîche en de gevogeltefond. Breng het, tegen
het uitserveren, soms roerend, aan de kook.
Klop de eierdooiers met de room (= liaison) goed door
elkaar. Haal de kokende gevogeltefond van het vuur.
Klop, nét voor het uitserveren, eerst wat hete fond door de
liaison en voeg dit dan, onder voortdurend roeren, bij de
rest van de gevogeltefond terug. Breng de soep op smaak
met zout en peper uit de molen en een scheutje extra
Madeira-wijn.

! 70 courgette balletjes (zie boven)
! courgettesoep (zie boven)

Serveren
Leg in elk warm soepbord 5 courgette balletjes en
schep daar de warme courgettesoep over.

Serveer het direct uit.
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Kwartel met boschampignons, tagliatelle en truffel

Kwartel met boschampignons, tagliatelle
en truffel Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Langwerpig bord gebruiken.

7 kwartels â
boter

400 gr. prei
400 gr. winterwortel
150 gr. bleekselderij
400 gr. ui

1 eetl. zonnebloemolie
1 eetl. boter
1 blikje tomatenpuree
½ dl. balsamicoazijn
2 dl. rode wijn

2 ½ liter koud water
3 laurierblaadjes
1 takje tijm
1 theel. gekneusde peperkorrels
3 peterseliestelen

� Zet eerst 14 langwerpige borden in de warmkast.

Bak de kwartels even zacht aan on de boter. Haal dan de
borsten en de billen van de kwartels. Zet de borsten en
billen apart. Hak de karkassen klein. Was, voor de
kwartelbouillon, de prei, winterwortel en de bleekselderij.
Snijd ze klein. Snijd ook de ui klein. Doe de zonnebloem-
olie en de boter in een snelkookpan en bak hierin de
karkassen aan. Voeg de kleingesneden groenten toe en
bak die even mee aan. Voeg dan de tomatenpuree toe en
laat die mee fruiten om te ontzuren. Blus het af met de
balsamicoazijn en de rode wijn. Laat het even goed
doorkoken en voeg het koude water toe. Breng het aan de
kook, schuim het af en voeg dan de laurier, tijm, peperkor-
rels en peterselietakjes toe. Sluit het deksel van de
snelkookpan en laat het geheel 60 minuten gaan. 
Spoel de pan koud, verwijder het deksel en zeef de inhoud
door een neteldoekse lap. Laat het tot 5 dl inkoken.

15 stuks gedroogd eekhoorntjes-
   brood 

6 gedroogde morieljes

Zet, voor de saus, het gedroogd eekhoorntjesbrood en de
gedroogde morieljes samen in een ruime kom lauw water
nét onder (ca. 30 minuten). Knijp de paddestoelen licht boven
de kom uit en snijd ze klein. Zet het weekvocht en
paddestoelen apart (zie uitserveren).                               Z.O.Z.
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Vleesvork

! 2 ½ dl. weekvocht (zie boven)
2 ½ dl. Madeira
2 ½ dl. rode port

ca. 3 dl. kwartelfond (zie boven)
2 afgestr. koffiel. maïzena

Doe 2 ½ dl. van het weekvocht, de Madeira, rode port en
kwartelfond in een steelpan en kook het zachtjes in. 
Meng, tegen het einde van de kooktijd, 2 eetlepels van dit
vocht met de maïzena en voeg het terug bij het kookvocht. 
Laat de saus, al roerend, tot de gewenste dikte koken.

500 gr. Italiaanse bloem
   (grano duro)
zout

5 eieren (losgeklopt)
bloem, om te bestuiven

Zeef, voor de tagliatelle, de Italiaanse bloem met wat zout
toegevoegd op de werkbank. Maak er een bergje van met
een kuiltje in het midden. Doe daar de eieren in. 
Werk er met de vingertoppen beetje bij beetje de bloem
door en kneed het deeg dan 10 minuten. Voeg wat bloem
toe als het deeg te zacht is of doe er wat water bij als het
deeg te droog blijft. Maak er een bal van en laat die 15
minuten rusten. Rol het deeg dan, op een licht met bloem
bestoven werkblad wat uit. Maak met een pasta machine
een dunne plak deeg (zie werkinstructies C.C.N.: blad 11).
Snijd ze in linten van 7 mm. breed.

15 gr. gedroogde trompette de la
   mort geweekt (½ potje)

250 gr. shiitake, kleingesneden
3 sjalotjes, kleingesneden

Week de gedroogde trompette de la mort in water. 
Snijd, voor de afwerking, de geweekte trompette de la mort,
de shiitake en sjalotjes klein. Stoof alles tezamen met een
klontje boter gaar. Houd ze warm.

! kwartelborsten en -billen
   (zie boven)
zout, peper uit de molen

Verwijder het vel van de kwartelborsten en -billen. 
Zout en peper ze. Braad, tegen het uitserveren, het vlees
rondom goudbruin aan (borsten wat korter dan de billen). 
Houd ze warm.

250 gr. Parijse champignons
2 klontjes boter

zout, peper uit de molen
! tagliatelle
! duxelle van Parijse champignons

   (zie boven)
1 dl. truffelolie

Snijd, voor de tagliatelle met duxelles, de Parijse champig-
nons in vieren en mix ze kort in de cutter. Smelt de boter
in een pannetje en stoof de mix daarin aan. Laat het vocht
volledig verdampen. Zout en peper deze duxelles. 
Kook de tagliatelle beetgaar in licht gezouten water. 
Zet de duxelles van Parijse champignons de truffelolie
voorzichtig door de tagliatelle.

! tagliatelle (zie boven)
! 14 kwartelborsten + -billen 

   (zie boven)
! ingedikte saus (zie boven)
! apart gehouden, geweekte
   champignons (eekhoorntjesbrood en

    morielje) + weekvocht (zie boven)
! trompets de la mort

en shiitake
(zie boven)

Serveren:  Zet de warme tagliatelle in een pan klaar

om uit te serveren. Haal de kwartelborsten en -billen
uit de braadslede en leg ze op een warm bord. Voeg

eerst wat braadvocht aan de ingedikte saus toe. Voeg dan de
apart gehouden geweekte paddestoelen en het weekvocht
(naar eigen smaak) aan het braadvocht van de kwartels toe en laat
het even gaan. Draai de met Parijse champignons  ‘aangemaak-
te’ tagliatelle met een vleesvork wat stevig op, zodat u een mooie
rol van ca. 10 cm. breed krijgt. Schik deze mooi op het bord
langs de kwartel. Leg er de trompets de la mort, de shiitake bij
en lepel wat van hun saus over deze paddestoelen.
Lepel de ingedikte saus over de kwartel.
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Ananassorbet met munt

Ananassorbet met munt Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

� Koude bordjes gebruiken.

1 grote, rijpe ananas
1/4 bosje munt, de blaadjes

1 dl. Monin kokossiroop
125 gr. mascarpone

� Zet eerst 14 bordjes in de vriezer.

Schil de ananas en verwijder al de donkere oogjes (vang ook

het sap tijdens het schillen en snijden op). Snijd het vruchtvlees in
blokjes.
Spoel de muntblaadjes met koud water en knijp ze droog.
Cutter het in blokjes gesneden vruchtvlees van de ananas,
zonder de kern, het sap en de “droge” muntblaadjes in een
blender tot een fijne massa (zeef het zo nodig).
Voeg de kokossiroop en de mascarpone toe en laat de
blender nog even draaien tot alles goed gemengd is.
Doe alles t.z.t. over in de sorbetière en draai er een mooi
sorbetijs van. 

14 aardbeien met kroontje, dwars
   in tweeën gesneden
   (dus 1 deel met groen)

Serveren
Doe het sorbetijs eerst in een ijskoude bak.
Haal telkens een eetlepel een schep ijs uit de bak

en maak er met een tweede eetlepel een mooie quenelle
van. Leg één of twee quenelles op een koud bordje.
Garneer het met 1 halve aardbei plat op het schaaltje en
de andere halve aardbei, mét kroontje, bovenop.
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Fazant met witlofstamppotje, kroketje van risotto

met truffel

Fazant met witlofstamppotje, kroketje
van risotto met truffel Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze                        Sheet   1

� Grote, langwerpig bord gebruiken.

7 fazantenhennen ã
   (ca. 800 gr. elk)

� Zet eerst 14 grote, langwerpige borden in de warmkast.
! Vul een sous-vide met warm water en zet ze op 63,5º C.

Haal de filets mét vel en de pootjes van de karkassen van de
fazantenhennen en zet die apart.

! 2 fazantenkarkassen (zie boven)
1 winterwortel
1 prei
3 stelen bleekselderij
1 middelmaat uien
2 teentjes knoflook

90 gr. boter
1 blikje tomatenpuree
1 glas Franse cognac (bar)
7 dl. rode wijn
1 potje runderfond 
2 liter water
2 takjes peterselie
1 takje rozemarijn
1 takje tijm
1 laurier blaadje

zout, peper uit de molen

Hak, voor de wildfond, de fazantenkarkassen in stukken.
Snijd de winterwortel, prei, bleekselderij, uien en knoflook in
brunoise. Bak de karkassen in de boter mooi bruin in een braad-
slede op de warmplaat. Voeg de kleingesneden groenten en de
tomatenpuree toe en bak die nog even met de karkassen mee.
Blus het, onder de afzuigkap vandaan, met de brandende Fran-
se cognac. Als de vlam gedoofd is de rode wijn, runderfond
en het water toevoegen. Zet de braadslede terug op de bak-
plaat. Voeg nu de kleingesneden peterselie, rozemarijn, tijm
en het laurier blaadje toe. Laat het ca. 60 minuten zachtjes
tegen de kook aan gaan. Zeef deze fond en breng ze op smaak
met zout en peper uit de molen (U moet ca. 1,6 liter overhouden !).

Z.O.Z.
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1 ½ liter water
1 middelmaat uien
3 kruidnagels
1 winterwortelen

½ prei
3 stelen bleekselderij
2 teentjes knoflook
2 stukjes foelie
1 afgestr. eetl. korianderzaad

wat peper uit de molen

Breng, voor de bouillon voor de kroketten, het water aan de
kook. Maak de uien schoon en besteek ze met de kruidnagels.
Snijd de winterwortel, prei, bleekselderij en knoflook in
grove stukken. Voeg de met kruidnagel bestoken uien, de grof
gesneden groenten, foelie, korianderzaad en peper aan het
kokende water toe.
Laat het 30 minuten tegen de kook aan zachtjes pruttelen en tot
8 dl. inkoken. Zeef de bouillon.

! 14 fazantenfilets (zie boven)
boter, zout, peper uit de molen

! 3 ½ dl. wildfond (zie boven)

Bak de ontvelde fazantenfiletjes even licht in wat boter
zachtjes aan en breng ze dan op smaak met zout en
peper uit de molen.
Verdeel de filetjes met 4 of 5 stuks per vacuümzak en ver-
deel de wildfond over de zakken. 
Sluit de zakken vacuüm en plaats de zakken minimaal 1
uur in de sous-vide (filets van 25 mm. dik, anders de tijd
aanpassen) !

1 winterwortel
1 prei
1 ui + 1 teentje knoflook

! 14 fazantenpootjes (zie boven)
boter

1 blikje tomatenpuree
3 dl. witte wijn

! 8 dl. wildfond (zie boven)
boter

250 gr. cantharellen
zout, peper

! Verwarm een oven voor tot 180º C.
Snijd, voor het vlees van fazantenpootjes, de winterwortel,
prei, ui en knoflook klein. Bak de fazantenpootjes licht in een
braadslede in boter aan. Doe er de tomatenpuree bij en laat
het nog even gaan (= ontzuren). Haal ze uit de pan en fruit de
groenten hierin aan. Blus het met de witte wijn en de wildfond
af. Dek de braadslede af en plaats ze in de voorverwarmde
oven (bepaal zelf de gaarheid). Als de poten gaar zijn het vlees
eraf nemen en plukken. Laat ondertussen de boter iets bruin
worden en bak de cantharellen hierin. Kruid ze met zout en
peper. Meng ze met het geplukte vlees van de pootjes. 
Zet het in de warmkast.

4 blaadjes gelatine
1 dl. olie
2 sjalotten, kleingesneden

200 gr. risottorijst

! 8 dl. kroketten-bouillon (zie boven)
1 eetl. truffelolie
3 afgestr. eetl. Parmezaanse

   kaas, geraspt
zout, peper uit de molen
eiwitten en Panko

Week, voor de kroketten, de gelatine in ruim koud water.
Verwarm de olie in een pan en voeg de kleingesneden
sjalotten toe. Voeg de risottorijst toe en zet het geheel goed
om. Voeg nu, in gedeelten, de kroketten-bouillon toe tot een
mooie risotto is verkregen. Voeg de truffelolie, room, de
geraspte Parmezaanse kaas en de goed uitgeknepen gelatine
toe. Breng het op smaak met zout en peper uit de molen. 
Stort de rijst in een rechthoekige vorm (20 x 24 cm.) die met
bakpapier bekleed is en laat het in de koelcel afkoelen.

! Verhit een kleine frituur voor tot 180º C.
Snijd tegen het uitserveren de risotto in 28 blokjes (4x4 cm.) en
paneer die met het eiwit en de Panko. Bak deze kroketjes met
6 tegelijk in de warme frituur goudbruin. Houd ze warm.

Z.O.Z.
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Sheet   2

½ bosje bieslook
400 gr. witlof
500 gr. aardappelen

boter, room
zout, peper uit de molen

28 Chiconettes Rungis (mini-witlof
   van Bryninckx)
boter

Maak, voor de garnering, de cantharellen schoon en was ze
onder koud stromend water. Dep ze droog.
Houd 14 sprieten bieslook apart. Snijd de rest zeer fijn.
Halveer de witlof, verwijder de harde kern en snijd ze in dunne
halve maantjes. Schil de aardappelen en snijd ze in blokken.
Kook ze gaar en giet ze af. Maak met boter, room, zout en
peper een wat droge aardappelpuree.
Braiseer (= smoren) de Chiconettes in boter beetgaar.
Houd puree en mini-witlof warm in de warmhoudkast.

boter
! kleingesneden witlof (zie boven)

wat suiker
! aardappelpuree (zie boven)
! 28 risotto-kroketjes
! fazantenborst (zie boven)
! 4 ½ dl. wildfond (zie boven)
! vlees van fazantenpootjes (zie boven)
! bieslook (zie boven)
! cantharellen (zie boven)
! 28 Chiconettes (zie boven)

Serveren
Verhit de boter in een wok. Schep de kleingesneden
witlof erdoor en roerbak dit ca. 4 minuten. Strooi er wat

suiker over en laat dit even karameliseren. Meng de witlof, nét
voor het uitserveren door de warme aardappelpuree.
Leg 2 risotto-kroketjes links op het warme, langwerpige bord.
Leg daar rechts 2 warme aardappel-witlof quenelles naast.
Daarnaast getrancheerde fazantenborst filet in een spiegeltje
van wildfond. Plaats links een ring van 6 cm. en vul die met het
vlees van de fazantenpootjes. Leg rechts daarvan 2 paars-
gewijs neergelegde Chiconettes. 
Garneer dit met (eventueel) wat fijngeknipte bieslook.

Leg er twee bieslooksprieten bij.
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Warm chocoladetaartje met stoofpeertje

Warm chocoladetaartje met stoofpeertje Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Langwerpig bord gebruiken.

250 gr. pure chocolade
175 gr. boter

5 eieren
150 gr. suiker
75 gr. bloem, gezeefd

boter, om in te vetten

� Zet eerst 14 borden op her werkblad.

Smelt, voor het chocoladetaartje, de pure chocolade met
de boter langzaam, totdat beide gesmolten zijn.
Klop de eieren met de suiker stijf. Voeg het chocolade/
botermengsel aan de eieren toe en spatel het geheel door
elkaar. Zeef de bloem en spatel het rustig door het choco-
lade/ei/suiker mengsel. 
Boter 14 ovenschaaltjes van 6 cm. Ø in.
Schenk daar het mengsel voor 3/4 in. Laat het minimaal
één uur in de koeling rusten.

1 fles witte kook-port
2 ½ dl. water
250 gr. suiker
14 stoofpeertjes

Verwarm, voor de stoofpeertjes, de witte kook-port, water
en de suiker op een laag vuur, in een passende pan, tot
de suiker opgelost is. Haal deze siroop van het vuur.
Schil de stoofpeertjes, maar laat het steeltje eraan. Zet ze
op het kontje in de siroop. Breng ze op een laag vuur aan
de kook en laat ze minimaal 45 minuten tegen de kook aan
garen (controleer de gaarheid met een houten saté pen).
Laat de peertjes dan in het vocht afkoelen.

250 gr. pure chocolade
375 gr. room
75 gr. suiker

3 eiwitten
75 gr. suiker

Verwarm, voor de chocolademousse, de chocolade tot ze
gesmolten is. Roer het goed door.
Klop de room met de 75 gram suiker tot yoghurt-dikte op.
Klop de eiwitten met 75 gram suiker stijf.

Z.O.Z.
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Meng de room met de chocolade en spatel daar het stijfge-
slagen eiwit door. Plaats het ca. 2 uur, afgedekt, in de
grote koeling.

6 eierdooiers
150 gr. suiker

3 dl. volle melk
4 dl. room

500 gr. Boiron  perenpuree

Klop, voor het perenijs, de eierdooiers met de suiker in
de keukenmachine tot de massa “wit” wordt.
Breng de melk en de room, al roerend aan de kook.
Giet, onder voortdurend roeren, het melk/roommengsel,
zéér geleidelijk, bij het eierdooier/suiker mengsel.
Zet het au-bain-marie en maak er een mooie crème
Anglaise van. Neem van het vuur en blijf roeren tot het
afgekoeld is. Voeg dan de perenpuree toe. 
Draai er t.z.t. in de sorbetière een mooi ijs van.

2 dl. room
25 gr. suiker

150 gr. pure chocolade

Breng, voor de chocoladesaus, de room in een pannetje
aan de kook. Roer er de suiker door. Haal de room van
het vuur, voeg de chocolade toe en roer tot de chocolade
opgelost is.

! chocoladetaartjes uit de koeling
! stoofpeertjes in siroop

! Warm een oven voor tot 200º C.
Bak de chocoladetaartjes (uit de koeling) ca. 6-10 minuten in
de voorverwarm de oven af (controleren).
Verwarm de peren in de siroop.

! chocolademousse
! 14 stoofpeertjes
! 14 chocoladetaartjes
! perenijs
! chocoladesaus
! chocolade garnering

Serveren
Schep de chocolademousse in een quenelle of
met een ijsschep op een bord. Zet er een stoof-

peertje bij. Haal de chocoladetaartjes uit de vormpjes, zet
die op het bord en bestuif het met wat poedersuiker. 
Leg er een bolletje perenijs bij.
Garneer het gerecht met de chocoladesaus en een
chocolade garnering.
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Kwartel. Vrouwtje (b) mannetje (o)

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

Pag. 7 â :   Kwartel   De kwartel (Coturnix coturnix) is een vogel uit de familie der fazanten (Phasianidae) en

de enige trekvogel uit de orde der hoendervogels.
Kenmerken: De kwartel is een schuwe en gedrongen vogel, ca. 17
centimeter en 100 tot 150 gram, met korte staart en relatief grote
vleugels. Hij verbergt zich vaak en vliegt zelden op. 
Hij is aardekleurig en bruingestreept met een witte oogstreep. 
Op de rug vormen langere lengtestrepen twee duidelijke banden. 
Het mannetje heeft een donkerder kop dan het vrouwtje en is iets groter.
Leefwijze: De vogel voedt zich met al wat op de grond te vinden valt:
insecten zoals meelwormen en groenvoer zoals gras en zaden. 
Buiten de trek vliegt de kwartel weinig en stuntelig. 
Wanneer hij tussen de begroeiing betrapt wordt, zal hij zich voor dood
tegen de grond drukken, weglopen, al of niet zonder eerst te zijn opge-
sprongen, en pas in uitzonderlijke gevallen wegvliegen.
De kwartel zingt niet echt, hij slaat. De mannetjes produceren midden in
de zomer een karakteristiek en krachtig kwik-me-dit om hun territorium af
te bakenen. De vrouwtjes roepen een lager "priet, priet".
Leefgebied: De kwartel is een echte trekvogel die broedt in het grootste
deel van Europa (behalve Scandinavië) en in Azië. 
Hij verbergt zich bij voorkeur in erwten-, graan-, hooi-, klaver-, luzerne- en

onkruidvelden in moerasgebieden.
Beschermde status in Nederland en Vlaanderen: Rond 1900 bestond er nog een profijtelijke jacht op kwartels
in Nederland. Jacht op deze vogels werd in 1925 verboden. Tussen 1940 en circa 1970 is de vogel hard
achteruitgegaan door de verschraling van het agrarisch landschap. In de jaren 1980 en 1990, in het bijzonder in
1989 en 1997, waren er oplevingen. Volgens SOVON (Samenwerkende Organisaties VogelOnderzoek Nederland)
bedroeg het aantal broedparen in de periode 1990 - 2007 2000 - 6500 paar. Sinds 1985 is het aantalsverloop
grillig, maar eerder stijgend dan dalend, daarom heeft de kwartel geen vermelding op de Nederlandse rode lijst. 
De soort staat als "gegevens ontbreken" op de Vlaamse rode lijst. In Nederland geniet hij, zoals bijna alle
vogelsoorten, de bescherming krachtens de Flora- en fauna wet. BirdLife International doet haar uiterste best om
de jacht in Europa op deze soort te verbieden, ook op Malta. Het behoud van het traditionele voorrecht om op
vele soorten vogels, waaronder de kwartel, op hun laatste pleisterplaats tijdens de oversteek van de Middellandse
Zee te kunnen jagen, was een van de toetredingsvoorwaarden die het eiland aan de Unie stelde.
Trek: De kwartel trekt van april tot mei en van eind augustus tot oktober. Tijdens de trek op geringe hoogte wordt
tot 100 km. aan een stuk gevlogen. De kwartel overwintert voornamelijk in Afrika, maar ook in Zuid- Europa. Vaak
bezochte gebieden zijn de Nijldelta, de Sinaïwoestijn en de zuidelijke Sahara.
In de Bijbel staat in het boek Exodus als wonder beschreven dat ten tijde van Mozes een grote zwerm kwartels
zowat op de etensborden kwam gevlogen. Dat was waarschijnlijk zeer welkom in verband met de voedings-
situatie, maar niet echt uitzonderlijk voor die tijd en plaats. Voor de 20e eeuw waren periodieke invasies en de
jacht op kwartels heel gewoon. Industriële landbouw en overbejaging rond de Middellandse Zee hebben de soort
echter de das omgedaan. De laatste grote invasies waren in 1947 en 1964 toen de kwartel met honderd-
duizenden naar Europa kwam.
Voortplanting: De tweede helft van mei tot juni worden 7 tot 14 bruingevlekte, geelachtige eitjes in een
grondnest gelegd. De hen broedt 17 dagen alleen. Ze voert de jongen alleen. 
De jongen kunnen na twee dagen vliegen. In gevangenschap kunnen de jongen, uitgebroed in broedmachines,
vanaf de eerste dag zelfstandig eten.
Consumptie: Vleeskwartel: De vleeskwartel is een cultuurkwartel en het kleinste vederwild dat geconsumeerd
wordt. Verschillende industriële kwekerijen leveren het kwartelwildbraad aan, voornamelijk vanuit Frankrijk en
Italië. Legkwartel: De legkwartel is eveneens een cultuurkwartel, geselecteerd op de productie van kwarteleitjes.
De circa 11 gram zware eitjes worden zowel om hun decoratieve kwaliteiten als om de specifieke smaak
verwerkt.

Z.O.Z.
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Fazant: vrouwtje - mannetje

Pag. 9 ã :   Fazant
Grootte en gewicht: Het mannetje wordt 75 – 89 cm. groot (waarvan de
staart 35 – 45 cm. is). Vrouwtjes worden 53 – 62 cm. groot (waarvan de
staart 20 – 25 cm. is). De spanwijdte is 70 – 90 cm. 
Mannetjes bereiken een gewicht van 0,770 - 1,990 kg. Vrouwtjes hebben
een gewicht van 0,545 - 1,450 kg. Het gewicht van een fazantenei is
tussen 27 gr. - 35 gr. De grootte is gemiddeld  6 cm. 
Veren en kleur: Het mannetje is veel opvallender dan het vrouwtje.
Volwassen mannetjes hebben een kastanjekleurig verenkleed met goud-
bruine, zwarte en lichtblauwe markeringen. De haan heeft ook een lange,
goud-bruine staart met zwarte strepen. De onderrug varieert van
kastanje-, tot lichtblauw- en paarskleurig en de buik is goud-kastan-
jekleurig met donkere vlekken. De dekveren zijn donkerkastanjekleurig.
Hoofd en nek zijn donkergroen met iriserend donkerblauw. 
Een groen-grijs glanzend stukje dekt de bovenkant van het hoofd en
loopt toe naar een punt in de nek, de hals wordt omringd door een witte
band. Op de kop zitten rode lellen en groen getipte 'oren'. 

De sterke snavel is witachtig, de ogen zijn goudkleurig en de poten zijn donkergrijs.
Vrouwtjes hebben een bruin verenkleed dat camouflage biedt.
De fazant komt veel voor. Een zeer voorlopige schatting van het aantal fazanten wereldwijd is: 45 miljoen tot 300
miljoen exemplaren, waarvan tussen de 5% en 24% in Europa leeft. 
Fazanten zijn in Europa zeer algemeen. Alleen in Portugal en Noorwegen komen ze niet voor.
Roep: De fazant communiceert door een metaalachtige serie rauwe kreten. De roep van de fazanthaan is vooral
in de maanden april en mei te horen, daarna zijn ze minder luidruchtig.
Fazant als exoot: De fazant is hier waarschijnlijk ingevoerd door de Romeinen. 
Vanaf de koloniale tijd zijn andere soorten fazanten aangevoerd die zich met de bestaande populatie hebben
gekruist. De fazant wordt daarom ook wel beschouwd als exoot. De fazant is in gevangenschap zeer eenvoudig
te fokken. De haan is polygaam en wordt vaak in volières gehouden samen met een zestal hennen, ook wel
woerhennen genoemd. De bruine eieren komen uit na een broedduur van ongeveer 24 dagen. 
De kuikens kunnen na een week reeds enkele meters ver vliegen.
De fazant wordt over de hele wereld sterk bejaagd en behoort tot de populairste soorten kleinwild ter wereld. 
Vóór 1993 werden ze in Nederland door jagers uitgezet om voldoende jachtbuit te kunnen garanderen. 
Sinds 1993 mag dat niet meer, waardoor de populatie geleidelijk vermindert.
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