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Voorgerecht: Gefrituurde wontons met

pruimensaus

Tussengerecht: Mul in een tomaten-paprika

saus met chili

Soep: Licht gebonden soep van spinazie en

groene asperges
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M e n u
Met dank aan de:   Brigade van de MenuCommissie

Gefrituurde wontons met pruimensaus

Licht gebonden soep van spinazie en groene asperges

Mul in een tomaten-paprikasaus met chili

Konijn in saus van Mort Subite Original Kriek Lambic
bier

Chocoladecake (Pirkotaart) met mango en aardbeien

  |  Let op!   De receptuur is gemaakt voor 14 personen!   (13 personen + de Chef) 

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

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

L !   Verwijst naar een ingrediënt  en/of een bewerking  in de receptuur of uit het menu.

      Î enz.   Verwijzen naar de  CCN - KOOK MU(s)T(s)JES,  onderaan de tekst van deze maand.
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Gefrituurde wontons met pruimensaus

Gefrituurde wontons met pruimensaus Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelmaat borden gebruiken.

300 gr. halfom vlees voor
   zelf gemaakt gehakt Î of,
   vanwege de hoeveelheid,
   klaargelegd

1 bosuitje, zéér fijn gesneden
1 teentje knoflook, zéér

   fijngesneden
1 theel. verse koriander-

   blaadjes, fijngesneden
1 eetl. Shaoxing rijstwijn
2 theel. lichte sojasaus
1 theel. nam pla (vissaus)
1 theel. sesamolie

zout, peper uit de molen

Zet 14 middelmaat borden in de warmkast.

Draai voor de vulling het halfom vlees met een gehakt-
molen door een fijne plaat tot een stevig geheel (de gehakt-

molen na gebruik schoonmaken!).
Meng de zéér klein gesneden bosuitje, knoflook, kori-
anderblaadjes, Shaoxing rijstwijn, sojasaus, nam pla,
sesamolie, zout en peper uit de molen goed door elkaar
en zet het door het gehakt (het gehakt mag best een beetje

‘nattig’ zijn, want dat komt de smeuïgheid alleen maar ten goede).
Zet het, afgedekt, apart, om het in te laten trekken. 

15 afgestr. eetl. pruimenjam
   (merk: Bonne Maman)

2 dessertl. vissaus (nam pla)
2 dessertl. hot Indian chilisaus
3 dessertl. (Vietnamese) 

   loempiasaus
2 dessertl. ketjap manis
2 druppels tabasco
3 dessertl. gembernat
1 kleine, rode chilipeper

   (zonder pitjes), fijngesneden

Verwarm voor de pruimensaus de pruimenjam in een
pannetje op een laag vuur onder voortdurend roeren.
Neem het pannetje van het vuur en laat de saus wat
afkoelen. Voeg de vissaus (nam pla), Indian chilisaus,
Vietnamese loempiasaus, ketjap manis, tabasco, het
gembernat en de fijngesneden chilipeper toe. 
Cutter de saus met een staafmixer zéér fijn (vanwege de

pruimenvelletjes in jam). 
Laat de saus afkoelen tot kamertemperatuur.

Z.O.Z.
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2 stelen bosuitjes 
28 pangsit wontonvelletjes

   (geschikt om te frituren) Ð

Snijd de bosuitjes in zeer dunne ringetjes. Zet die apart.
Laat de pangsit wontonvelletjes in de ongeopende ver-
pakking ontdooien.

! 28 pangsit wontonvelletjes
    (zie boven)

3 eierdooiers, aangemaakt met
   4 druppels water

! gehaktmengsel (zie boven)

Leg, tegen het afwerken van het gerecht, de ontdooide
pangsit wontonvelletjes op het werkblad en dek ze met
huishoudfolie af (! om uitdrogen te voorkomen).
Klop de eierdooiers met het water los.
Schep op elk van de 28 pangsit wontonvelletje een
theelepel van het zelf aangemaakte gehaktmengsel.
Bestrijk de randen van het deeg met eigeel en vouw het
velletje dwars dubbel. Druk de randen goed vast, maar
zorg dat er géén lucht in blijft zitten. Haal de puntjes dan
naar elkaar toe en plak die ook met wat eigeel goed vast.

zonnebloemolie, om te
   frituren

! gevulde wontons (zie boven)
! ‘koude’ pruimensaus (zie boven)
! bosui ringetjes (zie boven)

Serveren
Verhit de zonnebloemolie in een steelpannetje tot
180º C. en frituur de gevulde wontons, met niet

teveel tegelijk, in ca 1 ½ minuut, goudbruin.
Keer ze een paar keer om, zodat ze rondom gelijkmatig
kleuren. Laat ze op keukenpapier uitlekken. 
Serveer de pakketjes met pruimensaus (deze op kamer-

temperatuur) en bestrooi de saus met wat ringetjes bosui.
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Licht gebonden soep van spinazie en groene asperges

Licht gebonden soep van spinazie en
groene asperges Soepen

Benodigdheden   Bereidingswijze

Warme soepborden gebruiken.

1 kg. runderschenkel
2 mergpijpjes
3 liter water

100 gr. ui, kleingesneden
100 gr. bleekselderij, kleingesn.
100 gr. wortel, kleingesneden

2 laurierblaadjes
4 takjes tijm
8 takjes peterselie

zout, peper uit de molen

Zet 14 soepborden in de warmkast.

Doe de runderschenkel met de mergpijpjes en wat
olie in een braadslee en laat het ‘kleuren’. Voeg de
kleingesneden ui, bleekselderij en wortel toe en laat
dit, onder voortdurend omscheppen en zonder te laten
kleuren, even mee fruiten. Doe alles over in een snel-
kookpan met 3 liter water. Breng het aan de kook en
schuim het af. Voeg dan de laurierblaadjes, takjes tijm
en de takjes peterselie toe. Doe het deksel op de pan
en laat het geheel 90 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de bouillon
door een neteldoekse lap. Kook de bouillon tot 1 ½ liter
runderfond in. Breng ze op smaak met zout en peper uit
de molen. Pureer de soep.

42 groene asperges
iets zout

100 gr. wortel, in stukjes
100 gr. bleekselderij, in stukjes
100 gr. ui, in stukjes
600 gr. spinazie
! wat aspergebouillon (zie boven)

Schil de halve onderzijde van de groene asperges met
een dunschiller. Snijd de asperges aan de onderzijde
evenlang gelijk af. Kook de schillen en de onderstukken
in wat gezouten water gaar. Haal dit dan door een zeef.
Laat de asperges in dit kookvocht 3 tot 5 minuten garen
en in het vocht laten afkoelen.
Snijd de wortel, bleekselderij en ui in stukjes.
Was de spinazie. Houd 28 spinazieblaadjes apart.
Pureer de rest, met wat aspergebouillon, in de Robot
Coupe fijn.                                                              Z.O.Z.
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4 sneetjes witbrood
olie, om te roosteren

! 4 dl. aspergebouillon (zie boven)
60 gr. citroensap

! 1 ½ liter runderfond

1 rode paprika
! 42 groene asperges (zie boven)

Verwijder de korsten van het witbrood en snijd het
witbrood in blokjes van 1x1 cm. Rooster de broodblokjes
in een koekenpan met de olie tot mooie, goudbruine
croutons.
Voeg 4 dl. aspergebouillon en het 60 gr. citroensap
aan de runderfond toe.
Voeg de wortel-, bleekselderij- en ui-stukjes toe.
Laat deze langzaam in de bouillon garen. De bouillon
mag iets inkoken. Voeg dan de spinaziepuree toe en laat
het geheel ca. 5 minuten zachtjes koken.
Pureer de soep nogmaals en zeef ze.
Snijd intussen van de rode paprika 14 reepjes van 4
mm. dikte. Stoom die samen met de groene asperges
warm in een stoompan. ‘Bind’ telkens 3 groene asperges
met een paprikareep samen en houd ze warm.

! spinaziesoep (zie boven)
4 eierdooiers
2 dl. room

zout, peper uit de molen
! 28 spinazieblaadjes (zie boven)
!14 aspergeboeketjes (zie boven)
! broodcroutons (zie boven)

Serveren
Breng de spinaziesoep aan de kook. Neem de
pan van het vuur. Meng de eidooiers goed door

de room zodat het volledig opgelost is. Meng het room-
eidooiermengsel langzaam, en al roerend met een gar-
de, door de soep. 
Laat de soep, NIET WARMER DAN 85ºC., onder voort-
durend roeren, nu langzaam binden (dit zal ca. 20 minuten

duren !). De soep mag NIET meer koken (schiften).
Proef de soep af op smaak.
Leg tegen elke bordrand 2 spinazieblaadjes ( zie foto).
Leg daar een aspergeboeketje tegen en giet voorzichtig
de warme, licht gebonden spinaziesoep in de warme
borden. Strooi er wat broodcroutons over.
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Rode mul met aardappel-truffelpuree, prei en

tomaten-paprikasaus

Rode mul met aardappel-truffelpuree, prei en
tomaten-paprikasaus Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme ovale borden gebruiken.

2 rode paprika’s
1 chilipeper
2 kleine uien, gesnipperd
1 teentje knoflook

20 gr. olijfolie
40 gr. tomatenpuree
1 glas goede witte wijn

10 blaadjes basilicum
1 blik tomatenpulp

zout, peper uit de molen

Zet 14 grote ovale borden in de warmkast.

Voor de tomaten-paprikasaus als eerste de paprika’s en
chilipeper op een gaspit zwart blakeren. Wikkel ze dan
in aluminiumfolie en laat ze afkoelen (zodat vel en pitjes
makkelijk te verwijderen zijn en er een mooie rooksmaak aan het

vruchtvlees komt). Snijd vervolgens de ui en de knoflook
fijn. De ui met de knoflook in de olijfolie aanzweten,
zónder ze te laten kleuren. Voeg de tomatenpuree toe
en laat die, onder regelmatig roeren, gedurende 2 à 3
minuten ontzuren. Blus het dan met de witte wijn af.
Ontvel de zwart geblakerde paprika’s en chilipeper.
Verwijder de steeltjes en de zaden. Snijd het vruchtvlees
in reepjes. Hak de basilicumblaadjes fijn.
Voeg de reepjes paprika, chilipeper en het blik tomaten-
pulp aan het geheel toe. Laat het zachtjes garen.
Maal het vervolgens in de Robot Coupe fijn.
Passeer de saus door een fijne zeef zodat er een mooie,
gladde massa over blijft. Laat deze tot de gewenste dikte
inkoken en breng ze op smaak met zout en peper uit de
molen.

Z.O.Z.
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14 kleine mul filets (vis)
   (= 60-75 gr. schoon pp.)
zout

2 citroenen, het sap ervan

Bestrooi de mul filets met wat zout en besprenkel ze
met wat citroensap. Laat dit 20 minuten, afgedekt en in
de koeling, intrekken.

6 aardappelen
zout

100 gr. boter
50 gr. melk (room)
1 volle theel. truffelpasta

Schil voor de aardappelpuree de aardappelen, snijd ze
in stukken en kook ze in gezouten water gaar. Knijp ze
door de pureeknijper en druk deze puree vervolgens door
een fijne zeef. Voeg boter en melk (room) toe en roer het
tot een mooie, gladde puree.
Voeg desnoods wat extra melk (room) toe als de puree
niet smeuïg genoeg is. Roer er als laatste de truffel-
pasta door en breng het op smaak met zout en peper uit
de molen.

3 preien,
   (het vaste wit/groene deel)

21 cherrytomaatjes

Snijd het vaste wit/groene deel van 2 preien in ringetjes
van 3 mm. dik. Snijd het vaste wit/groene deel de andere
prei in een mooie julienne van 5-7 cm. lang. Was deze
en deb ze droog.
Was de sherrytomaatjes en snijd ze in tweeën. Snijd er
14 schuin door, zodat er één helft ontstaat waaraan nog
een kroontje zit.

! mul filets (zie boven)
! preiringetjes (zie boven)

wat boter/olijfolie mengsel
! cherrytomaatjes (zie boven)
! julienne van prei (zie boven)

Verwarm een frituur voor tot 180º C.
Bak de mul filets ca. 5 minuten in een koekenpan op
een half vuur. Sauteer de preiringetjes in een mengsel
van wat boter en olijfolie. Doe hetzelfde kort met de
cherrytomaatjes. Frituur de julienne van prei in de
voorverwarmde frituur tot ze krokant zijn.
Laat ze op keukenpapier uitlekken.

! aardappel/truffelpuree
(zie boven)

! gebakken mul filets (zie boven)
! preiringetjes (zie boven)
! cherrytomaatjes (zie boven)
! gefrituurde prei julienne

(zie boven)
! tomaten-paprikasaus (zie boven)

14 takjes citroenmelisse

Serveren
Trek op de warme borden een mooie streep van 
aardappel/truffelpuree. Leg hier de gebakken

mul filets op. Leg hierom heen 3 hoopjes preiringetjes
en 3 halve cherrytomaatjes, waarvan één met een
kroontje. Leg op de mul filet wat gefrituurde prei juli-
enne. Nappeer het geheel met wat warme tomaten-
paprikasaus.
Garneer het met een takje citroenmelisse.
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Konijn in een saus van Mort Subite Original Kriek

Lambic bier

Konijn in een saus van Mort Subite
Original Kriek Lambic bier Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Ovale borden gebruiken.

14 gedroogde pruimen
water

Zet 14 ovale borden in de warmkast.

Voor het Beheer: Laat de pruimen 8 uur in water weken.

3 tamme konijnen à 1,6 kg. elk
1 kg. botjes en afsnijdsels,

   (zie hierboven)
zonnebloemolie

2 middelgrote uien, kleingesn.
120 gr. wortel, kleingesneden

1 liter water
1 liter Mort Subite Original

   Kriek Lambic bier
8 takjes tijm
2 laurierblaadjes

zout, peper uit de molen

Snijd de achterbouten en filets van de konijnen. Snijd
de 6 achterbouten en 2 (!) konijnenfilets in zo groot
mogelijke stukken en zet die apart (zie ook de opmerking op

de volgende pagina). Haal zoveel mogelijk vlees van de
voorpoten en botten. Houd dit ook apart.
Neem voor de biersaus de botten en afsnijdsels en laat
die in een snelkookpan met wat zonnebloemolie licht
kleuren. Voeg de kleingesneden uien en wortel toe en
laat het even gaan. Voeg dan het water en het Kriek
Lambic bier toe. Breng het aan de kook en schuim het
goed af. Voeg dan de takjes tijm en de laurierblaadjes
toe, sluit de pan en laat het op een klein vuur ca. 75
minuten gaan.
Spoel de pan koud, verwijder het deksel en zeef de
bouillon. Kook deze tot iets meer dan de helft in en breng
deze fond op smaak met zout en peper uit de molen.

1 citroen, waarvan 4 schillen
! gewelde pruimen (zie boven)

4 dl. rode wijn
40 gr. suiker
2 gr. gemalen kaneel

Haal met een dunschiller 4 brede repen (zonder het wit)
van de citroen. Snijd deze repen in kleine reepjes. Giet
het water van de gewelde pruimen en voeg de citroen-
reepjes, rode wijn, suiker en gemalen kaneel bij de
pruimen. Laat het geheel ca. 15 minuten stoven.
Zet het apart.                                                        Z.O.Z.
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! 400 gr. vlees van de  voorpoten en
 overig vlees (zie boven)

80 gr. ijsblokjes

Maal voor de konijnenfarce het vlees van de voorpoten
en het overige konijnenvlees samen met de ijsblokjes
in de keuken machine fijn. Voeg de eiwitten toe en
vervolgens de room.

2 eiwitten
120 gr. room

zout, peper uit de molen
! 4 filets van konijn (zie boven)

zout, peper uit de molen
10 plakken Ardenner ham
56 spinazieblaadjes

! konijnenfarce (zie boven)

Breng de farce op smaak met zout en peper uit de
molen (de rauwe farce op smaak afproeven is niet lekker: maak

een quenelle en kook die even om de smaak te beoordelen).
Blancheer de spinazieblaadjes en deb ze droog. Leg de
4 konijnenfilets of liever de ‘minder mooie stukken’ van
de bouten (opmerking: dit naar eigen idee: omdat het om het om-
hulsel van de rol gaat en de stukken filet mooier op het bord zijn.

Met de Chef overleggen.) tussen huishoudfolie en sla ze plat.
Leg de plakken Ardenner ham in de lengte, iets overlap-
pend, op huishoudfolie en leg daar de platgeslagen
konijnenfilets op. Kruid ze met zout en peper. Leg
daarop de geblancheerde spinazieblaadjes en daarop de
konijnenfarce. Rol deze ‘rouleau’ (= gevulde vlees rol)
STEVIG op en draai het huishoudfolie, als een toffee-
omhulsel, op. Als het tussengerecht wordt afgewerkt
deze rol in nét niet kokend water (90º C.) leggen en laat
het zo ca. 20 minuten garen.

7 kleine stronkjes witlof
suiker, citroensap, zout
wat boter

14 broccoli roosjes
28 groene asperges

Haal de buitenblaadjes van de witlof en snijd de kern uit
de onderkant. Zet de witlof half onder water en voeg wat
suiker, citroensap, zout en wat boter toe. Dek het met
aluminiumfolie af en leg er een passend bord op zodat
de witlof onder blijft. Met gesloten deksel 15 minuten
garen. Snijd 14 mooie broccoli roosjes uit de bos en
gaar ze. De groene asperges schillen en van het onder-
kantje ontdoen Kook ze in ca. 6 minuten gaar. 
Snijd de witlofstronkjes in de lengte in tweeën.

! 2 konijnenfilets (zie boven én de

    opmerking bij ‘sla ze plat’)
! 6 achterbouten van konijn

    (zie boven)

Snijd van de 2 konijnenfilets en de achterbouten (zie

ook de opmerking bij ‘platslaan’, boven) mooie stukken en bak
die net voor het uitserveren. Trancheer ze net voor ze op
de borden worden gelegd.

! konijn ‘rouleau’ (zie boven)
! stukken gebraden konijn (zie boven)
! 14 warme, halve witlofstronkjes

 (zie boven)
! 28 warme, groene asperges

 (zie boven)
! 14 warme gewelde pruimen, uit

 het sap nemen (zie boven)
! Kriek Lambic biersaus (zie boven)

Serveren
Leg op elk warm bord 2 plakjes van de konijn
‘rouleau’, 1 à 2 stukjes gebraden konijn,

½ stronkje witlof, 2 groene asperges en 1 gewelde
pruim. Garneer het gerecht, naar eigen idee, met warme
Kriek Lambic biersaus.
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Chocoladecake (pirkotaart) met mango crème en aardbeien

Chocoladecake (Pirkotaart) met mango crème
en aardbeien Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude borden gebruiken.

10 rvs ringen van 7 cm. Ø
bakpapier, repen

Zet 14 borden in de koeling.

Neem 10 rvs ringen van 7 cm. Ø. Knip 10 lange repen uit
het bakpapier die even breed moeten zijn als de ringen
hoog. Bekleed daarmee de binnenkant van de ringen.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en zet de ringen,
met het bakpapier, daar op.

200 gr. eieren
100 gr. suiker
100 gr. patentbloem, gezeefd
30 gr. cacaopoeder

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Klop voor het bisquit-beslag de eieren met de suiker in
de keukenmachine op totdat de massa dik én wit is
worden (= ca. 20 minuten). De patentbloem samen met het
cacaopoeder zeven en dit door de massa spatelen.
Vul de 10, met bakpapier beklede rvs ringen, voor 2/3
met het bisquit-beslag en zet de bakplaat midden in de
voorverwarmde oven.
Bak het bisquit-beslag in 20 minuten af.

20 gr. custardpoeder
25 gr. suiker
1,7 dl. melk

1 dl. kokende melk
50 gr. amandelpoeder

175 gr. zachte boter

Roer voor de mango crème het custardpoeder en de
suiker door elkaar en roer dit met de 1,7 dl. melk tot een
gladde massa. Breng de 1 dl. melk aan de kook en voeg,
al roerend, de gladde massa aan deze kokende melk toe.
Laat het geheel, op een laag vuur, 1 minuut doorkoken.
Zet het amandelpoeder met de keukenmachine luchtig
door de zachte boter tot een egale massa.

Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 11



Mei  2017
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

200 gr. mango puree
5 gr. citroensap

! amandelboter (zie boven)

Klop de mango puree met het citroensap op en voeg dit
mét de amandelboter bij het nog warme custard/suiker/
melk mengsel. Laat het verder afkoelen.

20 aardbeien
2 sinaasappelen, het sap ervan

20 gr. Grand Marnier

Was voor de saus ‘Romanoff’ de aardbeien en verwijder
pas daarna de kroontjes. Pureer de aardbeien in de
mixer. Pers de sinaasappelen uit en zeef het sap.
Voeg het sinaasappelsap en de Grand Marnier aan de
aardbeienmoes toe.

! chocolade-bisquit (zie boven)
! mango crème (zie boven)

poedersuiker

Haal, voor de Pirkotaart, het chocolade-bisquit uit de
ringen en verwijder de repen van bakpapier.
Snijd elke bisquit overlangs elk in 6 dunne plakjes (56

plakjes totaal. Je hebt een paar plakjes over; als reserve).
Doe de mango crème in een spuitzak met daarin een
glad spuitmondje van 7 mm. Ø. Spuit de crème vanaf de
rand in een concentrisch rondje naar het midden op het
onderste plakje (1) cake. Leg daarop een tweede plakje (2) 
cake. Weer een concentrisch rondje crème en weer een
plakje (3) cake. Dan weer een concentrisch rondje crème.
Hierop het laatste plakje (4) cake leggen.
Laat de 14 torentjes in de koeling, tot het uitserveren, op-
stijven.

28 niet te grote aardbeien Was de aardbeien voorzichtig en verwijder pas daarna
de kroontjes. Snijd de aardbeien in tweeën.

! saus ‘Romanoff’ (zie boven)
! 14 kleine Pirkotaartjes (zie boven)
! 28 kleine aardbeien (zie boven)

poedersuiker
14 blaadjes munt

Serveren
Leg de saus ‘Romanoff’ op de koude borden.
Bestrooi de kleine taartjes uit de koeling met

poedersuiker. Snijd de taartjes dan doormidden.
Schik 2 halve Pirkotaartjes in de saus op de koude
borden. Garneer ze met 4 halve aardbeien en een munt-
blaadje.
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Gehakt uit de gehaktmolen

Wonton deegvelletjes. Let op uitdrogen (zie tekst)

Wonton vul-manieren

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

pag. 3 Î Gehakt is gemalen vlees. Vlees dat door een gehaktmolen wordt
geperst. Meestal is het gemaakt van rund- of varkensvlees, maar kan ook van
kippen- of schapenvlees gemaakt worden. Ook een mengsel van verschillende
vleessoorten (meestal rund- en varkensvlees: ‘half-om-half’) is mogelijk. 
Gehakt wordt gemaakt door de vleesbrokken in een gehaktmolen door een
‘matrijsplaat’ met meerdere gaatjes (van grof t/m fijn) te persen (met het mes
met de platte kant naar u toe. Het komt dus tegen de ‘matrijsplaat’. Let bij de
‘matrijsplaat’ op de inkeping en het nokje in de ‘vleesmond’).
Van oorsprong is gehakt een ‘restproduct’, bestaande uit kleine stukjes vlees
die overblijven bij het slachten en/of fileren, tezamen met vet- en bindweefsel-
resten. Dit snijafval werd dan in kleinere stukjes gehakt (vandaar de naam) of
gemalen en vermengd met allerlei toevoegingen. Tegenwoordig wordt gehakt,
vanwege de toegenomen vraag, ten dele gemaakt van een betere kwaliteit
vlees. Vaak wordt er vlees geïmporteerd, dat in zijn geheel wordt gebruikt om
er gehakt van te maken. De normen voor het vetgehalte van gehakt liggen in Nederland vast in het
‘Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten’. Rundergehakt mag maximaal 25 gram vet per 100 gram
vlees bevatten, mager rundergehakt maximaal 15 gram. Voor (biefstuk-)tartaar geldt een maximum van 10
gram vet per 100 gram. Gehakt is ook te koop onder de naam ‘half-om-half’ (of ‘halfom’), dat wil zeggen dat
het deels uit rund- en deels uit varkensgehakt bestaat, met een onderlinge afwijking van ten hoogste 10
procent vet. Een variant komt voor bij sommige Islamitische slagers die een mengsel van rund- en lamsgehakt
hanteren. Gehakt wordt veel gebruikt in ovenschotels en voor het maken van gehaktballen, soepballetjes,
gehaktbrood en hamburgers. In de Amerikaanse keuken wordt gehakt gebruikt voor hun ‘Salisbury steak’.
Woensdag gehaktdag: Tot ver in de 20e eeuw was vlees een luxe die voor veel mensen beperkt bleef tot de
zondag. Halverwege de week was er dan 'woensdag gehaktdag', vanwege de beschikbaarheid van
(goedkoop) gehakt op deze dag. Op maandag werden de dieren geslacht, op dinsdag uitgebeend, en het
restvlees van het uitbenen werd op woensdag in de verkoop gebracht. Deze ‘woensdag gehaktdag’ is ook de
populaire naam geworden voor de ‘verantwoordingsdag’: op de derde woensdag in mei, wanneer in Nederland
de Tweede Kamer het financiële beheer door de regering evalueert.

pag. 3 Ð  Wonton deegvellen.   Wat is het?
Wonton deegvelletjes zijn vierkante, gelige deegvelletje
gemaakt van bloem, ei en zout, die na het koken een
beetje doorschijnend en glibberig worden. Traditioneel
gevuld met aangemaakt varkensgehakt en/of gehakte
garnalen met gember, lente-ui, lichte sojasaus en
sesamolie.
Met garnalen zijn ze bedoeld voor in de soep (hoezo ?).
Hoe te gebruiken?   Laat de wonton deegvelletjes rustig
in de verpakking ontdooien, zodat je de velletjes makkelijk
één voor één van het stapeltje kunt pakken. Leg in het midden van een wontonvelletje een theelepel vulling.
Bestrijk het wontonvelletje rondom met wat water (losgeklopt ei plakt nog beter!), vouw het velletje dubbel,
druk het goed dicht en zorg dat er géén lucht in zit. Er zijn tig manieren
om het deeg te vouwen (in een driehoek, met de punten naar elkaar toe,
als dichtgebonden zakje, als loempia, garnaalverpakking of als ‘open
bakje’ (om te vullen: zie foto). Kook de wontons 4 minuten in gezouten
water of frituur ze (hiervoor gebruik je: pangsit wontonvelletjes, welke
speciaal om te frituren zijn) 1½ minuut in een frituur van 180º C.
Serveer ze daarna met een sausje of in een soep.
In de vriezer maanden/jaren te bewaren, eenmaal ontdooid ook nog wel
wat dagen. Opnieuw invriezen wordt afgeraden, maar kan wel. 
! Tijdens het verwerken met plastic folie of een licht, vochtige doek
afdekken, om uitdrogen te voorkomen (breken)!
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