
November  2018
40 jaar Jubileum Menu  Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

40 Jaar Jubileum~Menu Fotoblad

Amuse: Carpaccio van coquilles met

passievrucht

Voorgerecht:  Gebakken zeebaars met

kerrie, komijn en gekonfijte paprika

Soep: Bouillabaisse C.C.N. Tussengerecht: Zeewolf “Wellington”

Hoofdgerecht: Proeverij van wilde gans Nagerecht: Luchtige speculaasmousse

met knapperige kruidcake
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     afdeling West-Brabant

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

Carpaccio van coquilles met passievrucht

Gebakken zeebaars met kerriedressing, komijn en
gekonfijte paprika

Bouillabaisse C.C.N.

Zeewolf “Wellington”

Proeverij van wilde gans

Luchtige speculaasmousse met knapperige kruidcake

  |   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 rode 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 het gerecht.

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

L â (omringt cijfer)   Verwijst naar de wetenswaardigheden over ingrediënten in de CCN-Kook mu(s)t(s)jes . . .   (zie achterin deze receptuur) 
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Carpaccio van coquilles met passievrucht

Carpaccio van coquilles met passievrucht Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

� Zwarte borden gebruiken.

8 passievruchten

� Zet eerst 14 zwarte borden (6 hoekig) in de grote koeling.

Halveer de passievruchten. Wrijf het vruchtvlees door een
zeef en vang het sap op. Zet het apart. 
Zet ook de passievruchtpitjes voor de garnering apart.

3 eetl. olijfolie
1 theel. witte wijnazijn

! passievrucht sap (zie boven)
zout, peper uit de molen

Klop, voor de passievrucht dressing, de olijfolie, witte
wijnazijn en het passievrucht sap goed door elkaar.
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.

3 takjes Thaise basilicum
1 bakje paarse cress of

   Shiso Purple Koppert cress

Was de Thaise basilicum. Snijd de blaadjes in dunne
reepjes. Snijd de Shiso Purple los. Zet beide apart.

21 verse coquilles (evt. diepvries)
! passievrucht dressing (zie boven)

Snijd, voor de carpaccio, de verse en/of ontdooide coquilles
met een zéér scherp, dun fileermes dwars in 84 dunne
plakjes. (4 plakjes per coquille !).
Leg de coquillepartjes, tot gebruik, in de passievrucht
dressing.

Z.O.Z.
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! 84 plakjes coquille (zie boven)
! passievruchtdressing (zie boven)

zwarte peper uit de molen
Fleur de Sel â

! Thaise basilicum (zie boven)
! Shiso Purple (zie boven)
! passievruchtpitjes (zie boven)

rode peperbessen ã

Serveren
Verdeel de coquille plakjes (6 plakjes per bord)
dakpansgewijs over de koude borden. Verdeel de

passievrucht dressing royaal over de coquille plakjes.
Bestrooi het, naar eigen smaak, met versgemalen zwarte
peper en Fleur de Sel.
Garneer het met de Thaise basilicum en de Shiso Purple.
Leg daarbij wat, goed afgespoelde, passievruchtpitjes en
een paar rode peperbessen als garnering.
Serveer het direct uit.
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Gebakken zeebaars met kerriedressing, komijn en

gekonfijte paprika

Gebakken zeebaars met kerriedressing, komijn
en gekonfijte paprika Voorgerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

� Ovaal bord gebruiken.

5 hele zeebaarzen, mét vel maar
   zónder ingewanden
    

� Zet eerst 14 ovale borden in de warmkast.

Ontschub de zeebaarsfilets. Fileer ze mét vel en snijd de
filets in stukken van elk 75 gram. Controleer de stukken op
graten. Maak met een zeer scherp fileermes evenwijdige
insnijdingen in het vis-vel. Snijd dikke stukken doormidden.

1 eidooier
1 ½ dl. olijfolie
15 gr. kerriepoeder

6 gr. gemalen komijnzaad
60 gr. honing

paar druppels citroensap
zout, peper uit de molen
scheutje room

Klop, voor de kerriedressing, de eidooier met de olijfolie
tot het wat dikker wordt (net géén slasaus dikte).
Voeg kerriepoeder, komijn en honing toe. Breng het op
smaak met een paar druppels citroensap, zout en peper
uit de molen. Voeg een scheutje room toe om het geheel
wat smeuïger te maken.

3 rode paprika’s
3 x 15 gr. olijfolie

zout, peper uit de molen

! Verwarm een oven voor tot 180º C.
Wikkel, voor de paprika-plakjes, de gewassen paprika’s in
aluminiumfolie en laat daarbij de bovenkant open voor
toevoeging van de olijfolie, zout en peper uit de molen.

Z.O.Z.
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14 plukjes tijm Sluit de folie en zet de paprika pakketjes ca. 35 minuten in
de voorverwarmde oven. Maak ze daarna voorzichtig open
en bewaar het paprika/olijfolie vocht* voor de saus.
Laat de paprika’s afkoelen en verwijder de velletjes.
Snijd de paprika’s in vijven. Verwijder de zaadlijsten en de
zaadjes. Warm 14 paprika plakjes, net voor het uitserveren,
zachtjes op met een plukje tijm.

! paprika/olijfolie vocht*
   (zie boven)

75 gr. koude boter

Zeef, voor de paprika-coulis, het warme paprika/olijfolie
vocht* en monteer het, net voor het uitserveren, met de
koude boter (het dient een heldere, lichtgebonden vloeistof te

worden).

125 gr. (diepvries)doperwtjes
wat zout
zout, peper uit de molen
kookvocht*

½ dl. tuinkruidenbouillon (¼
tuinkruidenbouillon tablet)

0,3 dl. room

Kook, voor de doperwtencrème, de doperwten in ca. 5-6
minuten met wat water en zout. 
Giet ze af (bewaar het kookvocht* !) en blender de erwten.
Maak van het kookvocht* en de ¼ tuinkruidenbouillon-
tablet een ½ dl. tuinkruidenbouillon. 
Breng de erwtenpuree op smaak met wat zout, peper uit
de molen, tuinkruidenbouillon en room.
Doe de bijna vloeibare erwtenpuree in een spuitflesje.

zout, peper uit de molen
! 14 stukken zeebaarsfilets

   (zie boven)
wat geklaarde boter

Tegen het uitserveren: 
Zout en peper de vis.
Bak de dunne stukken zeebaarsfilets in weinig geklaarde
boter goudbruin. Werk met niet al te veel hitte; de vis moet
niet dichtschroeien. (Bak eerst van enkele filets de velkant aan en
dan voorzichtig de andere kant. Laat van het vuur af verder doorgaren:

voor ¾ is gaar genoeg !)

! 14 stukken zeebaarsfilets
   (zie boven)

! gebonden kerriedressing
   (zie boven)

! paprika-coulis (zie boven)
! doperwtencrème (zie boven)
! 14 paprika-plakjes (zie boven)

Serveren
Leg een plakje zeebaarsfilet op een warm bord.
Druppel als garnering wat kerriedressing-,

paprikasaus en doperwtencrème langs de vis.
Leg links van de vis een paprika-plakje.
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Bouillabaisse C.C.N.

Bouillabaisse C.C.N. Soep

Benodigdheden Bereidingswijze

� Warm soepbord gebruiken.

1 ½ kilo visgraten
250 gr. tomaten
150 gr. bleekselderij
1 ½ prei, het wit ervan

3 grote uien
3 teentjes knoflook
6 peterseliestelen

50 gr. boter
6 dl. droge, witte wijn

3 ½ liter water
15 witte peperkorrels, gekneusd
½ citroen, in schijfjes
2 takjes tijm
5 laurierblaadjes

� Zet eerst 14 soepborden in de warmkast.

Spoel, voor de visbouillon, de visgraten, zónder eventuele
kieuwen, onder koud stromend water goed af. Snijd de
tomaten in vieren en verwijder de zaadlijsten en pitjes.
Was de bleekselderij en de prei en snijd die in stukjes.
Maak de ui en de knoflook schoon en snijd die klein. 
Breek de peterseliestelen.
Verhit de boter in ruime pan en laat de groenten hierin even
smoren. Voeg de visgraten toe en smoor die even mee.
Blus het met de droge, witte wijn af en laat dit even gaan.
Voeg het water toe, breng het aan de kook en schuim het
goed af. Zet het vuur lager, voeg de gekneusde witte
peperkorrels, citroen, tijm en laurierblaadjes toe.
Laat het 20 minuten, tegen de kook aan, gaan.
Zeef de bouillon door een zeef en kook ze tot 1,8 liter
visfond in.

1 prei, het wit ervan
1 ui
1 wortel
1 laurierblaadje
1 glas droge, witte wijn

Maak, voor het afwerken van de bouillabaisse, de prei, ui
en wortel schoon en snijd alles in kleine blokjes. 
Was de groenten. Doe de groenten in een flinke pan en
voeg het laurierblaadje en de droge, witte wijn toe.

Z.O.Z.
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800 gr. mosselen

200 gr. dorade, in stukjes
200 gr. rode poon, in stukjes
200 gr. schelvis, in stukjes
! 6 dl. visfond (zie boven)

Loop de afgespoelde mosselen na en verwijder de even-
tuele baarden en kapotte mosselen. Leg de mosselen op de
groenten.
Breng het, met een deksel afgesloten, aan de kook.
Laat het geheel 5 tot 8 minuten op een matig vuur verder
gaan. Schud het enkele malen op.
Maak de dorade, rode poon en schelvis zo nodig schoon
en spoel ze onder koud, stromend water af. 
Snijd ze in stukjes. Leg de vis in een pan.
Voeg de 0,6 dl. warme visfond toe.

! mosselen (zie boven)
! vis (dorade, rode poon, schelvis)
 (zie boven)
! 0,6 liter hete visfond (zie boven)
! 1,2 liter hete visfond (zie boven)

1 glaasje Vieux cognac
wat peterselie, fijngesneden

Serveren
Warm, net voor het uitserveren, de vis ca. 5
minuten op een matig vuur.

Haal de mosselen uit de schelpen.
Haal de vis uit de visfond. Doe deze 0,6 liter visfond bij de
andere, 1,2 liter hete visfond, zodat u weer 1,8 liter soep
hebt. Breng het op smaak met Vieux cognac, zout en
peper uit de molen. Verdeel de mosselen en de stukjes vis
over de warme soepborden. Schenk er de hete visfond
over. Garneer het met wat fijngesneden peterselie.
Serveer het direct uit.
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Zeewolf “Wellington” Tussengerecht

Benodigdheden
Sheet 1

Bereidingswijze

� Soepbord gebruiken.

3 dl. zonnebloemolie

3 vellen filodeeg (40 x 50 cm.)
zonnebloemolie

� Zet eerst 14 soepborden in de warmkast.
! Zet een bakje met ca. 3 dl. zonnebloemolie in de koelkast tot
de olie koud is.

Laat de filodeeg vellen, onder een net vochtige doek, 1 uur
ontdooien.

400 gr. kastanjechampignons
4 sjalotjes
4 teentjes knoflook

scheutje olie, om te bakken
½ citroen, het sap ervan

zout, peper uit de molen

Borstel, voor de duxelles, de kastanjechampignons schoon en
hak of snijd ze in zeer kleine stukjes. Snipper de sjalot en hak de
knoflook fijn. Verhit een scheutje olie in een pan en fruit de sja-
lot en knoflook aan. Voeg de gehakte kastanjechampignons toe.
Bak deze mix ca. 5 minuten op een middelhoog vuur. 
Voeg het citroensap toe. Breng de duxelles op smaak met zout
en peper uit de molen. Laat het in een zeef goed uitlekken en zet
het apart.

3 grote preien Snijd, voor de prei-banen, de eindstukken en het groene deel van
de preien (bewaar deze groene preidelen). Snijd het witte deel over
de lengte aan één kant in, zodat u één witte baan hebt. 
Was het zand eraf. Doe hetzelfde met de andere preibladen
zodat er brede, witte banen ontstaan.
Blancheer de witte preibanen kort en spoel ze direct met koud
water af. Droog ze goed af.

750 gr. zeewolf filets (= zonder vel)

! 3 vellen filodeeg (zie boven)
een spuitflacon met zonnebloemolie

Controleer, voor de “Wellingtons”, de zeewolf filets op graatjes.
Snijd de filets over de lengte in stroken van ca. 2 cm. breed en
ca. 20 cm. lang (in totaal heb je 3 x 2 stroken nodig).
Spuit een filodeeg vel met wat zonnebloemolie in en vouw het
over elkaar zodat u 3 dubbel vellen van 40x25. cm krijgt.

Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 9



November  2018
40 jaar Jubileum Menu  Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

! preibanen (zie boven)

! duxelles (zie boven)

! repen zeewolf filets (zie boven)
1 ei, losgeklopt

wat zonnebloemolie
50 gr. sesamzaadjes

Leg ze dan op een sushi mat (Japans matje om te rollen). Leg de
preibanen op het filodeeg vel vast tegen elkaar aan tot een
oppervlak van ca. 20x20 cm.
Smeer hierover een dunne laag duxelles. Leg hierop 2 repen
zeewolffilet naast elkaar en rol het geheel strak op. 
Laat het deeg overlappen en plak de randen met losgeklopt ei
stevig vast. Besproei het geheel met olijfolie en strooi er wat
sesamzaadjes overheen. Doe hetzelfde met de 2 andere vellen.
Leg de rollen in de koeling.
! Verwarm voor het uitserveren een oven voor tot 180º C.
Proportioneer elke ingerolde filet in delen van 4 cm. lang (u hebt
totaal 14 stuks nodig). Zet de rolletjes rechtop op een met
bakpapier beklede bakplaat, onder een vochtige doek, klaar.
Bak de “Wellingtons”, kort voor het uitserveren, in de voor-
verwarmde oven, in ca. 15 minuten gaar.  

! 3 dl. koude zonnebloemolie
   (zie boven)

1 dl. wortelsap (van 3 à 4
    wortelen)

3 gr. agar-agar

Zet het bakje met ca. 3 dl. koude zonnebloemolie klaar.
Pers, voor de parels van wortelsap, het wortelsap uit de wortel-
en. Breng dit wortelsap met de agar-agar, al kloppend, aan de
kook. Laat het al kloppend 3 minuten doorkoken.
Schenk het in een spuitflesje en laat het tot ca.70ºC. afkoelen.
Druppel het wortelsap/agar-agar mengsel in het bakje met de
koude olie. Schep de “parels” vlak voor het uitserveren uit de
olie en spoel ze af.

1 ui, kleingesneden
200 gr. winterwortel,  kleingesn.

! restant groene prei delen, kleinge-
   sneden (zie boven)

2 eetl. olijfolie
14 gamba’s

1 blikje tomatenpuree
1 tik Franse cognac (bij de bar)
4 dl. witte wijn
1 teentje knoflook
1 blaadje laurier
1 potje visfond

snufje cayennepeper
wat room
zout, peper uit de molen

Snijd, voor de garnalensaus, de ui, wortel en prei klein.
Fruit deze in de olijfolie aan. Pel de gamba’s (zet de gamba’s
apart). Voeg de gamba-pantsers en de tomatenpuree toe. 
Zet dit kort, onder goed roeren, stevig aan (niet bitter laten
worden). Blus het met de Franse cognac (let op vlam !)
Voeg witte wijn, knoflook en laurier toe. Laat het tot de helft
inkoken. Voeg 1 potje visfond toe zodat het geheel nét
onderstaat. Laat dit ca. 30 minuten op een laag vuur zachtjes
trekken. Passeer de saus door een neteldoekse lap.
Laat de saus inkoken tot de gewenste dikte.
Maak de saus, met een snufje cayennepeper, room, zout en
peper uit de molen, op smaak af.

½ prei, het groene deel (zie boven)
zout, peper uit de molen

! Verwarm een frituur voor tot 180º C.
Snijd, voor de gefrituurde prei julienne, de gewassen, groene
preibladeren in stroken van 15 cm. lang en 1 cm. breed.
Blancheer die en laat ze uitlekken. Frituur ze 2 à 3 minuten in de
voorverwarmde frituur en laat ze op keukenpapier uitlekken.
Bestrooi ze met zout en peper uit de molen.

14 gepelde gamba’s

! garnalensaus
Bak de gamba’s, net voor het uitserveren, in een koekenpan.
Warm ook de garnalensaus op.
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! warme garnalensaus (zie boven)

! 14 rolletjes zeewolf (zie boven)

! 14 gamba’s (zie boven)

! parels van wortelsap (zie boven)

! gefrituurde prei (zie boven)
¼ bosje krulpeterselie, fijn-

   gehakt
¼ bosje bladselderij, fijngehakt
1 bakje borage cress

Tussengerecht   Sheet 2

Serveren
Leg op een warm bord een spiegel garnalensaus.
Zet hier rechtop een rolletje zeewolf in.

Leg op het zeewolfrolletje een gamba en strooi daar wat parels
van wortelsap over. Garneer het geheel met een plukje
gefrituurde prei, fijngehakte krulpeterselie en wat blad-
selderij. Leg wat borage cress op de gamba als topping.
Serveer het direct uit.
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Proeverij van wilde gans

Proeverij van wilde gans ä Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze                          Sheet 1

� Grote bord gebruiken.

2 wilde ganzenbouten 
wat olijfolie

100 gr. winterwortel (kleingesneden)
100 gr. prei (kleingesneden)

2 laurierblaadjes
2 takjes tijm
2 dl. rode wijn
1 potje gevogeltefond

water

� Zet 14 grote borden in de warmkast.

Bruineer, voor de ganzenbouillon de ganzenbouten in de snel-
kookpan in wat olijfolie. Voeg de kleingesneden winterwortel,
prei, laurierblaadjes en tijm toe. Blus het met de rode wijn af.
Voeg de gevogeltefond en zoveel water toe tot het geheel ruim
onder staan. Draai het deksel op de pan en laat het 1 uur, tegen
de kook aan, gaan. Spoel de pan koud, verwijder het deksel van
de pan en zeef de ganzenbouillon door een fijne zeef. 
Haal de bouten uit de zeef. Zet 5 dl. ganzenbouillon (voor de
bitterballen) en het vlees apart.

1 wilde ganzenkarkas
wat olijfolie

200 gr. prei (kleingesneden)
200 gr. ui (kleingesneden)
100 gr. winterwortel (kleingesneden)
200 gr. knolselderij (kleingesneden)

1 blikje tomatenpuree
1 dl. Madeira
8 laurierblaadjes
8 jeneverbessen

12 takjes tijm
200 gr. champignons, platgedrukt

1 teentje knoflook (kleingesneden)
water + zout, peper uit de molen

Hak, voor de saus van gans, het wilde ganzenkarkas klein en
kleur deze in een ruime pan in wat olijfolie mooi bruin.
Voeg de kleingesneden prei, ui, winterwortel en knolselderij
toe en laat het mee kleuren. Voeg de tomatenpuree toe en laat
die ontzuren. Blus het met de Madeira en laat die tot de helft
verdampen. Doe er dan de laurierblaadjes, jeneverbessen,
tijm, champignons en de knoflook bij. Voeg zoveel water toe
totdat alles onder staat. Breng het aan de kook en schuim het af.
Laat het dan zo lang mogelijk trekken. Zeef de bouillon door een
neteldoekse lap en kook ze tot 1/3 van de hoeveelheid in.
Breng ze op smaak met zout en peper uit de molen.

Z.O.Z.
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1 liter water (1)
75 gr. kleurzout (= nitriet)
75 gr. zeezout

5 laurierblaadjes
1 afgestr. eetl. peperkorrels
1 liter water (2)
3 wilde ganzenborst filets met vel

   elk van 350 gr.

Breng, voor de pekel voor borstfilets, 1 liter water (1) met het
kleurzout (= nitriet), zeezout, laurierblaadjes en peperkorrels
aan de kook. Voeg dan de andere liter water (2) toe.
Laat het, van het vuur af, tot handwarm afkoelen.
Leg de wilde ganzenborst filets in de pekel en laat ze daarin
ca. 1 ½ uur staan.

1 venkelknol
water + zout

1 rijpe mango
1 dl. mangopuree
1 dl. witte wijn

10 gr. acacia honing
1 sinaasappel voor ca. 1 dl.

   verse  jus d’orange
¼ dl. sherryazijn
2 steranijs
1 dl. Pernod
1 laurierblad

50 gr. suiker
½ citroen, het sap ervan

Snijd, voor de chutney, de venkelknol in kleine dobbelsteentjes
en kook ze in water met wat zout beetgaar. 
Giet ze af en doe de venkel weer terug in de pan. 
Schil de mango en snijd het vruchtvlees in blokjes.
Voeg de mangoblokjes, mangopuree, witte wijn, honing, jus
d’orange, sherryazijn, steranijs, Pernod, laurierblad, suiker
en citroensap toe. Breng het aan de kook.
Laat het zachtjes sudderen tot alle vocht zo goed als verdampt
is. Roer regelmatig om aanbranden te voorkomen !!
Verwijder de steranijs en het laurierblad. 
Houd de chutney afgedekt, in de warmkast, warm.

350 gr. aardappelen
boter + room

250 gr. voorgekookte kastanjes
   (Ponthier)

2 dl. room
zout, peper uit de molen

Schil, voor de kastanjepuree, de aardappelen. Was ze en snijd
ze in stukken. Kook ze gaar in licht gezouten water.
Giet ze af en druk ze door een pureeknijper. 
Voeg boter en room toe en roer het tot een gladde puree.
Kook de kastanjes in de 2 dl. room gaar en pureer ze, samen
met het room-kookvocht, met een staafmixer tot een romige
massa. Zeef dit en meng de kastanjes door de aardappelpuree.
Tot gebruik afgedekt, in de warmkast, warm houden.

12 gr. gelatine

! ca. 250 gr. vlees van de wilde
    ganzenbouten (zie boven)

50 gr. sjalotten, kleingesneden
wat boter
zout, peper uit de molen

80 gr. ganzenvet
100 gr. bloem, gezeefd

! 5 dl. ganzenbouillon (zie boven)
zout, peper uit de molen
bloem, gezeefd + ei + Panko

Week, voor de bitterbal van wilde ganzenbout, de gelatine in
ruim koud water. Pluk ca. 250 gram van het vlees van de
bouten en hak het klein. 
Stoof de sjalotten in wat boter. Kruid ze met zout en peper.
Verwarm de 80 gr. ganzenvet en voeg de gezeefde bloem in
één keer toe. Verwarm het goed roerend tot een roux. Voeg er
dan de ganzenbouillon, beetje bij beetje, aan toe en laat het, al
roerend, even doorkoken. Meng er dan de goed geweekte en
uitgeknepen gelatine, gestoofde sjalotjes en boutenvlees door.
Breng het goed op smaak met zout en peper uit de molen.
Giet het in een platte schaal en laat het in de grote koeling
afkoelen.
! Verwarm een frituur voor tot 170º C.
Rol, even voor het uitserveren, 14 balletjes ter grootte van een
pingpongballetje (4 cm. Ø) van het afgekoelde mengsel. 
Haal ze door de gezeefde bloem, vervolgens door het geklopte
ei en dan door de Panko. Dan een tweede keer door het ei en
de Panko. Frituur ze, vlak voor het uitserveren.
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! 3 ganzenborst filets met vel 

   (elk ca. 350 gr.) (zie boven)
peper uit de molen
rookmot

wat boter
ganzenvet

Hoofdgerecht   Sheet 2

! Verwarm een oven voor tot 180º C.
Haal de ganzenborst filets uit de pekel, droog ze en kruid ze
met peper. Snijd de velkant met een scherp fileermes kruise-
lings in. 
Leg een dun laagje rookmot op de bodem van een rookoventje.
Rook de ganzenborst filets hierin ca. 8 minuten.

Verwijder het vel van de filets en snijd deze in blokjes.
Bak die, in een Tefalpan met een klein beetje boter, uit (verwijder

dan de blokjes en bewaar de pan met het boter/uitgebakken ganzenvet).
Zet de filets in de voorverwarmde oven met een kerntemperatuur
meter. De kerntemperatuur moet 50º C. zijn (ca. 15 minuten).
Bedruip het vlees met wat ganzenvet.
Haal ze uit de oven, wikkel ze in aluminiumfolie en laat ze tot
gebruik rusten. (bewaar de pan met het boter/ganzenvet *).

200 gr. pitloze blauwe druiven

! pan met boter/ganzenvet * (zie boven)
10 stuks witte peperbolletjes,

   gekneusd
1 eetl. balsamicoazijn

Spoel de blauwe druiven af, dep ze droog en haal ze van de
steeltjes. Bak de druiven, net voor het uitserveren, in de pan met
boter/ganzenvet*. Voeg de gekneusde witte peperbolletjes
toe en blus het met de balsamicoazijn af.
Laat het even stoven.

! 3 wilde ganzenborst filets
   (zie boven)

! chutney (zie boven)

! kastanjepuree (zie boven)

! 14 bitterballen van gans (zie boven)

! blauwe druiven met saus (zie boven)

! saus van gans (zie boven)
2 bakjes affila cress

Serveren
Haal de ganzenborst filets uit de folie. 
Snijd de kantjes weg. 

Snijd het vlees met een scherp mes in flinterdunne plakjes !
Leg 3 of 4 dunne plakjes in het midden van het warme bord.
Nappeer er links en rechts (kopse kant) een dotjes chutney bij. 
Leg linksonder het vlees een quenelle van kastanjepuree.
Plaats een bitterbal van gans linksboven het vlees.
Garneer met de blauwe druiven en wat van hun saus.
Schep wat saus van gans over het vlees.
Maak het af met wat affila cress. Serveer het direct uit.
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Aansnijden

Luchtige speculaasmousse met knapperige kruidcake

Luchtige speculaasmousse met knapperige
kruidcake Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Langwerpig koud bord
gebruiken.

250 gr. kruidcake, kant-en-klaar
    (géén ontbijtkoek)

� Zet eerst 14 langwerpige borden in de koeling.
! Warm een oven voor tot 80º C.

Snijd, voor de knapperige kruidkoek, de kruidcake, op de
snijmachine (stand 18), in 20 dunne plakjes (vang die met uw
rechterhand op i.v.m. breken. Het snijden gaat wat “stroef” door de

“plakkende” cake). Leg ze op een passend bakpapier en
snijd de 20 plakjes voorzichtig aan (zie hiernaast). 
Trek het bakpapier op de vlakke kant van een ovenrooster.
Leg daarop een ander ovenrooster met de vlakke kant
naar beneden. Schuif het geheel voorzichtig in de voor-
verwarmde oven. Leg 12 driehoekjes (voor in het ijs) en het
losse kruim er in een ovenbakblik bij.
Droog het geheel ca. 2 uur in de oven.

6 blaadjes gelatine
6 eieren

80 gr. suiker
150 gr. witte chocolade
1 ½ dl. melk

1 afgestr. theel. speculaaskruid
1 afgestr. theel. Five spices of

   vijfkruidenpoeder å

Week, voor de speculaasmousse, de gelatine in ruim koud
water. Splits 6 eieren. Klop hiervan 6 eidooiers met de
suiker schuimig op. Hak de witte chocolade fijn.
Breng intussen de melk met het speculaaskruid en het
vijfkruidenpoeder aan de kook. Laat het 5 minuten, van
het vuur af, zachtjes trekken. Meng de nog warme melk in
scheuten door de dooiermassa. Schenk de melk/dooier-
massa terug in de pan en laat het, op een laag vuur, al
roerend binden. 

Z.O.Z.
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3 eiwitten
50 gr. suiker

3 dl. room

Haal de pan van het vuur en los er de goed uitgeknepen
gelatine in op. Los ook de witte chocolade (zie boven) hierin
op. Laat deze crème iets afkoelen.
Klop 3 eiwitten met de suiker stijf. Klop de room lobbig.
Spatel eerst de eiwitten en daarna de room door de crème. 
Laat de speculaasmousse afgedekt in de koeling opstijven.

150 gr eidooier
300 gr. suiker
4 ½ dl. room

7 dl. melk
1 afgestr. theel. pimentpoeder
3 theel. balsamicoazijn

! 12 driehoekjes knapperige kruid-
    cake, fijn verkruimeld 

   (zie boven)
1 theel. glucosestroop

Roer, voor het speculaasijs, de eidooiers met de suiker
schuimig. Verwarm room, melk, pimentpoeder, balsa-
micoazijn en de fijn verkruimelde kruidcake driehoekjes
(mixer). Roer alles door elkaar en blijf roeren tot alles tot
een homogene massa vermengd is. Giet eerst één deel
langzaam bij het ei/suiker mengsel en klop het goed op.
Voeg dan de rest, al opkloppend, in scheuten erbij. 
Laat het op een klein vuur binden. Voeg de glucose-
stroop toe en passeer de massa door een fijne zeef. Laat
het afkoelen. Draai er t.z.t. een mooi speculaasijs van.

100 gr. suiker
1 dl. water
7 gedroogde rode pruimen
1 glas droge, witte wijn

citroensap

Laat, voor de pruimencoulis, de suiker met het water
karameliseren. Voeg hier de 7 fijngesneden, gedroogde
rode pruimen en een glas droge, witte wijn aan toe.
Zet het vuur laag en laat het koken tot het fruit zacht is. 
Pureer het met een staafmixer zeer fijn tot het een mooie
coulis is en druk die goed uit. Breng deze coulis op smaak
met wat citroensap en zo nodig nog wat extra witte wijn
en suiker (moet stroperig zijn). 
Doe de coulis in een spuitflesje en zet het apart.

3 gedroogde rode pruimen
1 dl. room
2 eetl. Jägermeister

wat poedersuiker
wat speculaaskruiden

Snijd, voor het garnituur, de 3 gedroogde rode pruimen in
een zeer fijne brunoise. 
Klop de room met de Jägermeister op.
Meng er wat poedersuiker en wat speculaaskruiden
door.

! speculaasmousse (zie boven)
! 28 knapperige kruidcake drie-

   hoekjes (zie boven)
! speculaasijs (zie boven)
! pruimencoulis (zie boven)
! Jägermeister-room (zie boven)
! pruimen brunoise (zie boven)
! poedersuiker/speculaaskruiden

   mengsel (zie boven)
(eventueel) rood fruit
   (diepvries)

Serveren
Vorm, met behulp van 2 dessertlepels, 1 quenelle
speculaasmousse op het midden van een koud

bord. Zet daar 2 knapperige kruidcake driehoekjes
tegen aan. Leg naast elk driehoekje een bol speculaasijs,
zodat de driehoekjes ertussen “geklemd” worden.
(u kunt, naar eigen idee, ook 1 bolletje speculaasijs (midden) en 2

quenelles speculaasmousse (ernaast) gebruiken) 
Leg er wat pruimencoulis en wat Jägermeister-room bij.
Versier het met wat pruimen brunoise en poedersuiker/
speculaaskruiden mengsel. Leg er als laatste eventueel
wat rood fruit bij. Serveer het direct uit.
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Fleur de Sel de Guérande

Vier-seizoenenpeper

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

Pag. 4 â : Fleur de sel: wordt gewonnen uit vrijwel van zout
verzadigd water. De winning vindt plaats in twee stappen. 
De eerste keer wint men alleen de bovenste laag van het gekristal-
liseerde zout van de zoutbekkens.
Dit handwerk is tijdrovend en per vierkante meter kan men slechts
enkele grammen winnen (afhankelijk van omstandigheden). 
Omdat het zout is dat nog maar net gekristalliseerd is heeft het een fijne
kristalstructuur. Vervolgens wint men bij de tweede keer het grove zout,
dat is het lagergelegen zout met grotere kristallen vlak bij de bodem.
Na winning wordt het zout nog gedroogd. Maar de droging is niet
volledig. Fleur de sel behoudt nog zo’n 5% vochtigheid, wat ook
bijdraagt aan het karakter. De gunstige omstandigheden voor het
winnen van fleur de sel zijn slechts gedurende een maand per jaar
aanwezig (van half juli tot half augustus op het noordelijk halfrond).
Karakteristieken: Fleur de sel is zeer wit. Het grove zout, de “gros sel” dat in dezelfde zoutpannen gewonnen
wordt is enigszins grijs door de kleideeltjes van de bodem van de zoutpan die ook in het zout terechtgekomen
zijn. Vastgesteld is dat in fleur de sel een extreem halofiele microalg voorkomt, de Dunaliella salina, een microalg
die in extreem hoge zoutgehaltes kan overleven. Deze bacterie zou verantwoordelijk zijn voor de lichtroze tint en
de lichte viooltjesgeur van fleur de sel. Fleur de sel bevat net als andere zeezouten meer mineralen dan
keukenzout. Het wordt meestal verkocht in afgesloten kleine bussen. Door zijn relatieve schaarsheid is fleur de
sel een van de duurste zouten en volgens sommigen in culinair opzicht ook het beste.
Lange traditie: De traditionele fleur de sel komt van de kust van Bretagne vooral uit Batz-sur-Mer en Guérande
(Fleur de Sel de Guérande is de meest bekende), maar ook op Île de Noirmoutier en Île de Ré. 
Het is een voedingsproduct met een lange traditie. De zoutbekkens bestaan al sinds de Romeinse tijd. In het jaar
868 wordt er al melding van gemaakt. Naast de traditionele fleur de sel uit Bretagne wordt het ook gewonnen in
andere gebieden, maar het is onduidelijk of dit ook op dezelfde wijze gewonnen wordt. Het is ook mogelijk om de
toplaag van volledig uitgekristalliseerd zout te schrapen, wat ook zout met een wat fijnere kristalstructuur oplevert.
Gebruik: Fleur de sel is een enigszins vochtig zout. Hierdoor lost de fleur de sel niet op wanneer het over vochtig
voedsel gestrooid wordt: ze behouden hun kristalstructuur en geven een knapperige laag op het voedsel en ook
een witte gloed. Door de fijne structuur van de kristallen lost fleur de sel vlugger op dan keukenzout bij gebruik
tijdens het koken. Dus is het het beste om het op het laatst over het voedsel te strooien net voor het te serveren.
De kristallen van fleurs de sel zijn ongelijk van afmetingen en onregelmatig gevormd en daarom lossen ze in een
verschillend tempo op in de mond, waardoor men langer een zoute smaak houdt. 

Pag. 4 ã : Peperbessen: In vier-seizoenenpeper vind je zwarte, witte en groene
peperbolletjes en rode peperbessen. Voor ieder seizoen een kleurtje, zou je
denken. Maar niets is minder waar. In de tropen, waar peper groeit, hebben ze
namelijk maar twee seizoenen: het droge en het natte seizoen. 
En peper wordt enkel in het droge seizoen geoogst.
Verder komen de groene, zwarte en witte korrels van precies hetzelfde besje. 
Het enige wat er anders aan is, is de manier waarop ze worden bewerkt. 
Waardoor de verzameling níks met vier seizoenen te maken heeft. 
En met de rode korrel is nog iets veel gekkers aan de hand. De rode korrel komt,
anders dan de anderen, namelijk niet van een Aziatische klimplant, maar van een
boom. Een die helemaal in Zuid-Afrika staat. Pepers zijn deze korrels dan ook niet.
Wat het wel zijn? Vruchten, die meer gelijkenissen hebben met een mango en een pistachenoot, dan met de
pepers waarmee ze als vier-seizoenenpeper verkocht worden.
Verschil? De korrels hebben wel een iets andere smaak. Zo smaken groene pepers kruidig, zijn witte pepers een
tikkeltje muf en zijn zwarte pepers het sterkst van smaak. De rode peperbes maakt het geheel af met wat zoete
en pittige tonen.

Pag. 12 ä  Ganzen: Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels uit de familie Anatidae (zwanen, ganzen en

eenden). Hierbinnen behoren ze tot de onderfamilie Anserinae (zwanen en ganzen). Ganzen zijn gespecialiseerd in
het grazen en leven meer op het land dan andere Anatidae. Daarvoor hebben ze sterke, vrij lange poten, die
midden onder het lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze goed lopen.                                                    Z.O.Z.
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Wilde ganzen

Vijfkruidenpoeder (Five spices)

In Europa leven twee geslachten: Anser (Grijze ganzen) en
Branta (Zwart-witte ganzen). Het woord gans wordt ook gebruikt
voor een vrouwelijke gans. Het mannetje noemt men ganzerik,
gent of gander.
Anatomie: Ganzen hebben een middellange hals en een
krachtige kegelvormige snavel. Aan de bovensnavel zit een
zaagrand. In vergelijking met de zwanen zijn ganzen kleiner
en compacter. Ten opzichte van de halfganzen en de eenden
zijn ze echter groter. Volwassen vogels ruien alle slagpennen
tegelijkertijd en kunnen daardoor ongeveer 1 maand niet
vliegen. De rui valt meestal samen met de periode waarin de
jongen zich in het nest bevinden. Anders dan bij eenden
hebben bij ganzen de mannetjes en vrouwtjes eenzelfde
verenkleed. Ganzen kunnen tot 30 jaar oud worden, maar ze
zijn pas vruchtbaar vanaf hun 3e levensjaar. Het verschil

tussen een mannetje en een vrouwtje is merkbaar doordat het vrouwtje een grotere hangbuik (onderaan de gans)
heeft dan een mannetje. In de broedtijd is dit zeer duidelijk. 
Gedrag: Het voedsel bestaat uit plantaardig materiaal. Ganzen trekken in familieverband of grote troepen.
Ze vliegen in V-vormige formaties of golvende linies. Ook in het overwinteringsgebied leven ze in groepen, ook
wel toom genoemd. Door in V-formatie te vliegen hebben de vogels een grotere vliegcapaciteit. De ganzen die
volgen maken gebruik van de lift die volgt uit de vleugelslag van de voorganger. Tijdens het vliegen praten de
ganzen met elkaar. De achterste ganzen moedigen de voorste aan om op snelheid te blijven. Een gans kan
snelheden tot maximaal 46 kilometer per uur halen. Ganzen zijn monogaam: paren blijven hun hele leven bij
elkaar. Het nest bevindt zich op de grond. De vrouwtjes bekleden het met dons, dat ze uit hun eigen borst
plukken. De jongen zijn nestvlieders en verlaten het nest dus al spoedig na het uitkomen. De ouders houden ze
nog wel warm en bewaken ze. Voedsel zoeken doen ze echter zelf. Ganzen zijn zeer waaks en kunnen lelijk met
hun vleugels slaan. Bij naderend gevaar zullen ganzen luid gakken (= kwaken, snateren). Om deze reden werden
ganzen vroeger als “waakvogels” gehouden. 
Gebruik en consumptie: Er wordt op vele plaatsen intensief op wilde ganzen gejaagd. Hierdoor worden ze
schuw en oplettend. Hun tamme soortgenoten worden in de bio-industrie vetgemest, o.a. voor het verkrijgen van
ganzenlever. Ook worden tamme ganzen gebruikt om te plukken. Ganzendons wordt gebruikt als vulling van
dekbedden. Tamme ganzen kunnen 2 tot 3 keer per jaar geplukt worden. 
Tamme ganzen leggen 40 tot 60 eieren per jaar. Deze zijn geschikt voor consumptie. In verband met salmonella
moet een ganzenei ten minste 15 minuten worden gekookt. Ganzeneieren kunnen worden gebruikt in beschuit
omdat dit tweemaal wordt gebakken. De slagpennen van de gans werden al in de oudheid gebruikt om mee te
schrijven (ganzenveer). Tevens waren de slagpennen geliefd door boogschutters, daar zij zeer geschikt zijn om
pijlen mee te bevederen. 
Symboliek: In de christelijke iconografie is een gans het attribuut van Martinus van Tours en de heilige
Pharaïldis van Gent. Bij de Romeinen was de gans heilig. Volgens een mythe was er een aanval van de Galliërs
op Rome. Alle Romeinen waren gevlucht naar het Capitool. In de avond beklommen de Galliërs het Capitool
stilletjes terwijl iedereen sliep, zelfs de bewakers en honden. Niemand merkte dat de Galliërs kwamen, behalve
de ganzen, die met hun scherpe zintuigen de Galliërs hoorden. Ze wekten iedereen met hun gakken en de
Galliërs werden teruggedrongen naar de bergen.

Pag. 15 å : Vijfkruidenpoeder: Five spices (vijfkruidenpoeder) is een
Chinees kruidenmengsel. Het bestaat uit kaneel (eigenlijk kassia, = valse

kaneel) ster-anijs, szechuanpeper, venkel en kruidnagel. 
Het bevat de vijf smaakgroepen zoet, zout, bitter, zuur en umami.
Vijfkruidenpoeder is voornamelijk in gebruik in restaurants.
Bij thuisgebruik worden de kruiden gewoonlijk afzonderlijk toegevoegd in
plaats van als geheel gebruikt te worden. Omdat het vrij dominant van
smaak is moet er voorzichtig mee omgegaan worden. Het is al snel te
veel. Het poeder kan zelf gemengd worden zodat naar eigen smaak
gevarieerd kan worden met de ingrediënten maar het kan ook kant-en-
klaar gekocht worden.
De samenstelling van kant-en-klaar Chinees vijfkruidenpoeder kan nogal
verschillen. Soms worden er meerdere specerijen toegevoegd, tot zes, zeven of meer kruiden.
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