
Oktober  2020
2de maandag Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Menu Oktober 2020 - Fotoblad

Amuse: Mousse van kwartel op een

compote van tutti frutti

Voorgerecht: Vitello tonnato ‘met een

twist’ 

Soep: Soepje van zuurkool, knolsel-

derij, kerrie en Hollandse garnaaltjes

Nagerecht: Chocolademarquise met

crème Anglaise, rode sinaasappelsorbet

en amandeltuille

Hoofdgerecht: Wildzwijn filet met rode

wijn-sjalottensaus en pastinaakpuree
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Oktober  2020
2de maandag Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Maandmenu:   Oktober 2020
Met dank aan de:   2de maandag Brigade

Mousse van kwartel op een compote van tutti frutti

Soepje met zuurkool, knolselderie, kerrie en 
Hollandse garnaaltjes

Vitello tonnato ‘met een twist’

Wildzwijn filet met rode wijn-sjalottensaus en
pastinaakpuree

Chocolademarquise met crème Anglaise, rode
sinaasappelsorbet en amandeltuille

  |   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 (of 15) personen liggen !  Uw Brigade-Chef zal u hierbij helpen.

» » Gewicht   portie vlees-, gevogelte- en/of wild:   =   standaard:   80 tot 120 gram per persoon.                                         
» » Gewicht   portie vis:   =   standaard:   60 tot 100 gram per persoon.   (mét vel: + 20 gram)

Ingrediënten omrekening: van 4 naar 14 personen:   =   2 ½ keer !   (de stuksporties: gevogelte, vis, vlees of  wild: =  1 portie p.p.)

L Geef tekorten op de stock-voorraad als: bloem, boter, eieren, room, enz. direct, via een briefje, aan het Beheer door !

Symbolen:

L � (open punt)   Verwijst naar het gebruik van  borden, soepkommen  en/of  glaswerk  bij dit gerecht:   dus   éérst  klaarzetten !

L ! (rode punt)   Verwijst naar een  bewerking  en/of een ingrediënt  eerder gemaakt en/of gebruikt in dit gerecht.

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

          Vaatwasser   (met vaatwasmiddel)   op tijd aanzetten !

L â (omringt cijfer)   Verwijst naar wetenswaardigheden over het ingrediënt in de CCN-Kook mu(s)t(s)jes  (zie achterin de receptuur).

© CvK 2020  Cuisine Culinaire Nederland afd. West-Brabant    te   Oud Gastel2



Oktober  2020
2de maandag Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Schaal: 24x18x5 cm.

Mousse van kwartel op een compote van tutti frutti

I.v.m. de opstijftijd van de kwartelmousse kunt u de amuse wisselen met
het voorgerecht. Deze amuse wordt dan een “hartig tussengerecht”, dat
net vòòr het hoofdgerecht komt en het voorgerecht komt dus éérst.

Mousse van kwartel op een compote
van tutti-frutti Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

� Koude ronde bordjes gebruiken

�

3 kwartels
boter, om te braden

30 ml. rode port
15 ml. Franse cognac
¼ kippenbouillonblokje + 2 ½ dl.

   water

� Zet eerst 14 gebaksbordjes in de grote koeling.
� Zet een platte, rechthoekige schaal in de koeling.

1/ ! Warm een oven voor tot 150º C.
Knip, voor de kwartelmousse, met een wildschaar de
borstkasjes van de kwartels open en spoel ze schoon.
Deb ze goed droog.
Smelt de boter in een braadpan en braad daarin de borst-
kasjes van de kwarteltjes licht, om en om, aan.
Leg ze in een ovenschaal en gaar ze in de voorverwarm-
de oven tot een kerntemperatuur van 75º C.
Neem ze uit de oven en haal het vlees van de botjes.
Was de ovenschaal schoon en zet ze koud.
Maal het vlees met de rode port, de Franse cognac en
50 ml. van de kippenbouillon in de blender fijn.

Z.O.Z.
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Oktober  2020
2de maandag Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Tutti frutti

3 grote gelatineblaadjes
150 ml. room

zout, peper uit de molen

Warm de rest (2 dl.) van de kippenbouillon op en los
daar de gelatine in op. 
Voeg de kippenbouillon + gelatine bij het gemalen
kwartelvlees. Klop de room half stijf en meng dat door de
afgekoelde kwartelmassa. 
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.
Laat het in de gewassen koude, ovenschaal in de vriezer
opstijven (houdt dit in de gaten; niet bevriezen !).

250 gr. tutti frutti  (kant-en-klaar, op
   het kleinsnijden na)

50 gr. rozijnen
1 flesje sinaasappelsap
½ citroen, het sap ervan
1 dl. droge, witte wijn
1 dl. koud water

2/ Snijd, voor de tutti frutti (= mengeling van ge-
droogd fruit, meestal abrikoos, appel, rozijn, kers, ana-

nas en pruim), de tutti frutti in stukjes van 1
cm2. Doe die, samen met de rozijnen,
sinaasappel- en citroensap, witte wijn
en het water in een schaal en laat het 30
minuten weken. Zet het regelmatig om.

1 kaneelstokje
1 steranijs

1 ½ gr. gemberpoeder (djahé)

1 ½ gr. kruidnagelpoeder
½ citroen, de zeste (zie hierboven)

honing, naar smaak

3/ Doe de tutti frutti, mét weekvocht, over in een pan,
voeg het kaneelstokje, steranijs, gember- en kruid-
nagelpoeder en de citroen zeste toe.
Breng het aan de kook en roer er, naar smaak, de honing
door.
Laat het geheel nu, tegen de kook aan, 30 minuten wellen
tot het fruit zacht is. Kook het geheel dan tot de gewenste
dikte in. Laat het afkoelen en snijd de tutti frutti op een
plank, m.b.v. 2 messen, extra fijn.

25 gr. pistachenootjes, gepeld 4/ Hak de pistachenootjes fijn.

! tutti frutti compote (zie boven 2/)

! kwartelmousse (zie boven 1/)

! pistachenootjes (zie boven 4/)

14 takjes of topjes kervel

Serveren
5/ Leg een laagje tutti frutti compote in een ring
van 5 cm. Ø in het midden van een koud rond

bordje. Druk het even aan en verwijder de ring.
Maak m.b.v. 2 dessertlepels een quenelle van de
kwartelmousse en leg die op de tutti frutti compote.
Werk het geheel af met wat fijngehakte pistachenootjes
en een takje of topje kervel.
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Oktober  2020
2de maandag Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Soepje met zuurkool, knolselderij, kerrie en garnalen

Soepje met zuurkool, knolselderij, kerrie
en Hollandse garnaaltjes Soep

Benodigdheden Bereidingswijze

� Warm soepbordje gebruiken

½ soepkip, in stukken
1 winterwortel, kleingesneden
1 prei, het wit ervan, kleingesn.
2 stelen bleekselderij, kleingesn.
2 uien, kleingesneden
3 dl. witte wijn

2 ½ liter koud water
100 gr. champignons, platgedrukt

2 kruidnagels
2 laurierblaadjes

zout, peper uit de molen

� Zet eerst 14 soepbordjes in de warmkast.

1/ Snijd, voor de kippenbouillon, de soepkip in stukken en
zet deze in een braadslede in de zonnebloemolie mooi
bruin aan.
Snijd de winterwortel, prei, bleekselderij en uien klein.
Fruit deze met de kip even aan. Voeg dan de witte wijn
toe en laat die tot de helft verdampen. 
Doe alles over in een snelkookpan en voeg het koude
water toe. Breng het aan de kook. Schuim het zorgvuldig
af. Voeg nu de champignons, kruidnagels en laurier-
blaadjes toe. Breng het weer aan de kook, sluit de pan
met het deksel af en laat de kippenbouillon 1 uur gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de kippen-
bouillon door een neteldoekse lap. Kook ze tot 1 ½ liter in.
Breng de kippenfond op smaak met zout en peper uit de
molen. Zet ze tot verder gebruik apart.

1 ui, klein gesnipperd
3 tenen knoflook, kleingesneden

300 gr. knolselderij

2/ Snipper, voor het zuurkoolsoepje, de ui klein en hak de
knoflook fijn. Snijd de schil van de knolselderij en
snipper ook de selderij in kleine stukjes.

Z.O.Z. 
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Oktober  2020
2de maandag Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

45 gr. olijfolie Verwarm de olijfolie in een grote pan en fruit daarin de ui
en de knoflook tot glazig aan.
Voeg de stukjes knolselderij toe en laat het even gaan.

2 blaadjes laurier
! 1½ liter kippenfond (zie boven 1/)

1 dl. volle melk
1 ½ dl. room
100 gr. zuurkool
250 gr. zuurkool, kortgeknipt
1,3 dl. witte wijn

klontje boter

3/ Voeg nu de laurierblaadjes, kippenfond, volle melk,
room en de 100 gram zuurkool toe. Laat alles zachtjes
koken tot de knolselderij gaar is. Verwijder het laurierblad
en pureer de soep goed met een staafmixer.
Wrijf het door een bolzeef.
Kook de kortgeknipte 250 gram zuurkool in de witte wijn
en een klontje boter gaar.

20 gr. kerriepoeder
30 gr. olijfolie
1 dl. room

40 gr. zure room
scheutje gembersiroop

4/ Meng, voor de kerrieroom, het kerriepoeder in een
klein steelpannetje met de olijfolie en zet het kort, op een
laag vuur, aan. Laat het afkoelen.
Klop de room op tot yoghurtdikte. Meng het met de zure
room, gembersiroop en de afgekoelde kerrieolie.

4 plakjes bladerdeeg
12 ansjovisfilets

bloem, om te bestrooien

5/ ! Warm een oven voor tot 200º C.
Ontdooi het bladerdeeg.
Wrijf de ansjovisfilets tot een fijne puree in een vijzel.
Bestrijk 2 plakjes bladerdeeg met de ansjovispuree. 
Leg daar de 2 andere plakjes op. Rol de twee plakken
strak op tot een rol. Wikkel elke rol in plastic folie en draai
de uiteinden goed strak aan en dicht. Laat ze opstijven in
de koeling. Snijd elke rol in 7 plakken van ca. 0,5 cm. dik.
Bestrooi een werkplek met bloem. Rol de plakjes dwars,
met een deegroller, plat. Leg ze op een, met bakpapier
beklede, bakplaat en bak ze in de voorverwarmde oven in
ca. 10 minuten mooi goudbruin.

! kortgeknipte zuurkool
   (zie boven 2/)

200 gr. Hollandse garnaaltjes
! hete zuurkoolsoep 

   (zie boven 2/ + 3/)

! kerrieroom (zie boven 4/)

14 stengels bieslook, in ringetjes
   geknipt

! ansjoviskoekje (zie boven 5/)

Serveren
6/ Zet in elk warm bord een ring van 4 cm. Ø. in
het midden. Leg daar een laagje kortgeknipte

zuurkool in. Knip de bieslook in zeer fijne ringetjes.
Verdeel de Hollandse garnaaltjes over de zuurkool en
druk ze aan (het ‘taartje’ moet boven de soep uitkomen).
Schuim de hete zuurkoolsoep met een staafmixer op. 
Giet de hete soep over in een schenkkan en giet deze
rondom het ‘taartje’ in het warme bord. Druk het ‘taartje’
nu voorzichtig uit de ring. Schep wat kerrieroom op de
garnaaltjes en strooi daar wat bieslook ringetjes op.
Leg een ansjoviskoekje op de rand van het bord.
Serveer de soep direct uit.
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Cuisine Culinaire Nederland
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Vitello tonnato ‘met een twist’ * (* = geleidelijk dwars uitwaaierend)

Vitello tonnato ‘met een twist’ Voorgerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

� langwerpig bord gebruiken

450 gr. schoongemaakte tonijn,
   in twee stukken

� Zet eerst 14 langwerpige borden op de werkplek.

1/ Snijd het stuk tonijn eerst in tweeën (gebruik het mooiste

stuk voor de blokjes). Leg de 2 stukken tonijn eerst even in de
vriezer, i.v.m. aansnijden.

20 gr. eidooier
7 gr. witte wijnazijn

10 gr. mosterd
wat zout

0,75 dl. zonnebloemolie
75 gr. tonijn, blikje
5 gr. kappertjes, fijngehakt

zout, peper uit de molen

2/ Doe, voor de tonijnmayonaise, de eidooier, witte wijn-
azijn, mosterd en wat zout in een kom en zet het met een
garde goed door elkaar. Voeg, voor de mayonaise, de
zonnebloemolie druppelsgewijs, en al kloppend, bij het
eidooiermengsel.
Maak de tonijn uit het blikje schoon en prak het vlees fijn.
Hak de kappertjes zeer fijn.
Zet de geprakte tonijn en de fijngehakte kappertjes door
de mayonaise en proef ze af op smaak met zout en peper
uit de molen. 

! halve, enigszins bevroren tonijn
   (zie boven 1/)

olijfolie, om in te smeren
zout, peper uit de molen

10 gr. witte sesamzaadjes
10 gr. zwarte sesamzaadjes

3/ Bestrijk, voor de tonijnblokjes, een halve, licht aange-
vroren tonijn aan de onder- én de bovenkant met wat 
olijfolie in en bestrooi de onder- én de bovenkant met wat
zout en peper uit de molen. Rooster de witte en zwarte
sesamzaadjes even in een droge pan. Grill de tonijnblok
zéér kort aan de onder- én de bovenkant (er moet nét een

streepje ‘aanbak’, aan de boven- én onderkant, zichtbaar zijn).
Druk de bovenkant dan in de geroosterde sesamzaadjes.
Snijd de tonijn dan in 28 of 42 blokjes van ca. 2x2 cm. 

Z.O.Z.
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Cuisine Culinaire Nederland
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500 gr. kalfsmuis
boter, om te braden
zout, peper uit de molen

4/ ! Warm een oven voor tot 160º C.
Braad de kalfsmuis rondom kort aan in de hete boter.
Gaar de kalfsmuis verder in de voorverwarmde oven tot
een kerntemperatuur van 55º C.
Laat de kalfsmuis afkoelen. Zout en peper het vlees.

! gebraden kalfsmuis (zie boven 4/) 5/ Snijd het afgekoelde kalfsvlees op de snijmachine in
dunne, kleine plakjes (stand 9).

! halve, enigszins bevroren tonijn
   (zie boven 3/)

6/ Snijd het tweede, minst mooie, deel van de aangevro-
ren tonijn op de snijmachine in dunne plakken (stand 10).

slagersfolie
! plakjes kalfsvlees (zie boven 5/)

! plakjes tonijn (zie boven 6/)

! tonijnmayonaise (zie boven 2/)

7/ U moet nu 3 vitello tonnato’s maken.
Verdeel over 3 vellen slagersfolie, van elk 35 cm. lang,
dakpansgewijs een aantal plakjes kalfsvlees tot 25 cm.
breed. Bedek het bovenste deel met plakjes tonijn. 
Smeer daar wat tonijnmayonaise over (bewaar de overge-
bleven mayonaise in een spuitzak met een glad mondje voor de

garnering). Rol elke slagersfolie nu niet te strak op, knoop
ze losjes dicht en bewaar de 3 rollen in de koeling.

60 gr. ansjovisfilets, droog
   gedept

28 zwarte ontpitte olijven
120 gr. bloem, gezeefd
120 gr. panko (= Japans paneermeel)

120 gr. eiwit
14 gekonfijte rode kersen

8/ ! Warm een kleine frituur voor tot 180º C.
Doe, voor de olijven met ansjoviscrème, de droog gedepte
ansjovisfilets met de olijfolie in een vijzel en stamp het
geheel fijn. Doe de ansjoviscrème over in een spuitzakje
met een klein mondje. Spoel de ontpitte zwarte olijven
kort met lauw water af en dep ze goed droog. 
Vul de olijven met de ansjoviscrème. Haal de olijven door
de bloem, dan door het losgeklopte eiwit en als laatste
door de panko.
Frituur ze. Steek aan de linkerkant van een lange cocktail-
prikker een gefrituurde olijf. Schuif een gekonfijte kers in
het midden van de prikker en sluit de rechterkant van de
prikker weer met een gefrituurde olijf af.

! vitello tonnato rollen
   (zie boven 7/)

1 bakje limoen cress
! 14 gefrituurde olijf prikkers

   (zie boven 8/)

! 28 tonijn blokjes (zie boven 3/)

! tonijnmayonaise (zie boven 7/)

Serveren
9/ Snijd de 3 rollen vitello tonnato elk in 5 stukken
van 5 cm. breed en leg dit links van het midden op

het bord. Garneer dit met wat limoen cress.
Leg rechts van het midden de prikker met de gefrituurde,
gevulde olijven. Zet links én rechts op het bord de
blokjes tonijn (zie foto).
Spuit een toefje tonijnmayonaise boven én onder de
vitello tonnato.
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Wildzwijn-filet met rode wijn-sjalottensaus

Wildzwijn-filet met rode wijn-sjalottensaus en
pastinaakpuree Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� warm groot bord gebruiken

1 kg. wildzwijn nek met been
   (Hanos 32378035)

100 gr. bleekselderij stelen
200 gr. prei
300 gr. winterwortel
500 gr. vleestomaten

1 afgestr. eetl. pimentkorrels,
   gekneusd Î

250 gr kastanje champignons
3½ liter water

2 uien, met schil
3 laurierblaadjes
1 takje tijm, rozemarijn en

   salie
2 kruidnagels

� Zet eerst 14 grote borden in de warmkast.

1/ ! Warm een oven voor tot 200º C.
Doe de wildzwijn nek met been in een braadslede en zet
het in de voorverwarmde oven; laat ze mooi bruin kleuren.
Snijd de bleekselderij, prei, winterwortel, vleestomaten
en kastanje champignons in grove stukken.
Doe 3½ liter koud water in een snelkookpan en voeg de
grofgesneden groente toe. Voeg er het nek-vlees met
been, zonder braadvet toe, samen met de ongeschilde
ui, laurierblaadjes, takjes tijm, rozemarijn, salie en de
kruidnagels. Breng het aan de kook, schuim het goed af
en sluit de pan af met het deksel, laat het 90 minuten
gaan. Neem de pan van het vuur, spoel ze koud, open het
deksel en zeef de bouillon door een neteldoekse lap.
Laat het tot 5 dl. wildzwijn fond inkoken.

1,4 kg. schoongemaakte, ontvlies-
   de filet van wildzwijn
boter en olie, aam te bakken
zout, peper uit de molen
wat boter

2/ ! Warm een oven voor tot 100º C.
Braad de schoongemaakte, ontvliesde wildzwijn filet in
de hete boter/olie goed bruin aan. Neem het uit de pan,
zout en peper het en leg het in een braadslee. 
Voeg het braadvocht en wat boter toe.

Z.O.Z.
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Chinese ruit

Zet de gesloten braadslede, mét het vlees én een kern-
temperatuurmeter in de oven en laat het gaan tot het vlees
een kerntemperatuur van 54º C. heeft bereikt (ca. 40 min.).
Laat het vlees rusten bij een temperatuur die gelijk of wat
lager is dan de gewenste kerntemperatuur.

40 gr. sjalotten
2 tenen knoflook

wat boter, om te braden
5 dl. goede rode wijn

! 5 dl. wildzwijn fond (zie boven 1/)

20 gr. balsamicoazijn
1 laurier blaadje
3 takjes tijm

3/ Pel en snipper, voor de rode wijn-sjalottensaus, de
sjalotten. Pel de knoflook en snijd ze fijn.
Zet de sjalot en knoflook in wat boter aan.
Giet een goede rode wijn (bv. de drinkwijn van aan tafel),
wildzwijn fond en de balsamicoazijn erbij en voeg het
laurier blaadje en de tijm toe. Breng het geheel aan de
kook en laat het zachtjes inkoken tot 1/3.

ijskoude boter, in vlokjes
zout, peper uit de molen

4/ Passeer de wildzwijn saus door een grove zeef.
Monteer de wildzwijn saus, vlak voor het uitserveren, met
de vlokjes koude boter.
Breng op smaak met zout en peper uit de molen.

700 gr. pastinaak, schoongemaakt
250 gr. kruimige aardappelen

snufje zout
klontje boter

1 ½ dl. room
zout, peper uit de molen

5/ Schil, voor de pastinaakpuree, de pastinaak en de
aardappel. Snijd ze in grove stukken. Kook ze in licht
gezouten water gaar. Giet ze af. Laat ze goed uitstomen.
Voeg de boter en de room toe. Pureer het geheel met
een stamper en wrijf het door een grove bolzeef. Breng op
smaak met zout en peper uit de molen. Houd het warm.

1 flespompoen
wat boter

200 gr. snijbonen
1 blik (400 gr.) zwarte bonen

   (Royal Mail - blik)

6/ Schil, voor de groente, de flespompoen en snijd die in
blokjes. Blancheer ze en zet ze apart.
Zet ze net voor het uitserveren even in
een koekenpan in wat boter aan.
Was de snijbonen en snijd ze schuins
weg (Chinese ruit). Kook de snijbonen voor
het uitserveren beetgaar.
Verwarm de zwarte bonen kort voor het
uitserveren en laat ze uitlekken.

! rode wijn-sjalottensaus
   (zie boven 3/ en 4/)

! wildzwijn filet (zie boven 1/)

! pastinaakpuree (zie boven 5/)

! diverse groente (zie boven 6/)

Serveren
7/ Leg wat rode wijn-sjalottensaus op het midden
van een warm bord (onder de pas). 

Trancheer de wildzwijn filet in 14 of 28 tranches.
Leg 1 of 2 tranches in de saus. Leg een quenelle van
pastinaakpuree onder het vlees. Schep nog wat saus op
het vlees en nappeer het bord met een lijntje groente
boven het vlees.
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Chocolademarquise met crème Anglaise, rode 

sinaasappelsorbet en amandeltuilles

Chocolademarquise met crème Anglaise, rode sinaas-
appel sorbet en amandeltuilles Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze                        Sheet 1

� ovaal bord gebruiken.

100 gr. boter
150 gr. pure chocolade druppels

   (Callebout)

2 ½ dl. room
20 gr. poedersuiker
90 gr. eidooier
90 gr. poedersuiker
45 gr. cacaopoeder (ongezoet)

25 ml. Cointreau

� Zet 14 ovale borden in de grote koeling.

1/ Doe, voor de chocolademarquise * ã, de boter en de
chocolade druppels in een steelpan en laat het, op een
lage temperatuur, smelten.
Roer het tot een gladde massa. Laat het chocolademeng-
sel wat afkoelen. Klop de room met de 20 gram
poedersuiker tot de room zachte pieken vormt. 
Klop in de kom van een Kitchen-aid de 90 gram eidooiers
met de 90 gram poedersuiker tot wit op. Roer er de
cacao en de Cointreau door. Spatel de chocolademassa
eerst door de eidooiers en dan door de room.

Afwerking: 2/ Spoel een cakevorm om met koud water.
Bekleed deze met plasticfolie. De folie moet zo groot zijn
dat het zeker 4 cm. over elke rand hangt.
Giet de chocolademassa in de beklede vorm. Sla een keer
stevig met de cakevorm op uw werkblad, om eventuele
luchtbellen te verwijderen.
Vouw de folie dicht en zet de marquise tot gebruik in de
vriezer.

Z.O.Z.
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2,25 dl. water
2,25 gr. suiker
2 ½ dl. rode sinaasappelpuree

   (Boiron)

30 gr. eiwit

3/ Doe, voor de rode sinaasappelsorbet, het water met de
suiker in een pan. Laat de suiker op een matig vuur,
zonder roeren, oplossen. Kook het 1 minuut goed door.
Haal de pan van het vuur en laat de siroop afkoelen.
Meng er de rode sinaasappelpuree door.
Klop tegen draaien van de sorbet het eiwit tot bijna stijf op
en roer er het sinaasappelmengsel door.
Draai er in de sorbetière een mooie en stevige sorbet van.

38 gr. eidooier
10 gr. vanille-extract
38 gr. witte basterdsuiker

125 gr. volle melk

4/ Doe, voor de crème Anglaise, de eidooier met het
vanille-extract in de Kitchen-aid en roer het goed door.
Voeg de witte basterdsuiker toe en klop het stevig tot de
suiker opgelost en het mengsel zachtgeel van kleur is.
Breng de melk aan de kook en schenk deze, even wat af-
gekoeld, met scheutjes, voorzichtig bij de eidooier. 
Laat de Kitchen-aid flink draaien.
Laat deze crème au-bain-marie, en onder voortdurend
roeren, binden tot een gladde, dikke crème Anglaise.
Ze mag niet koken (schiften)!

Schenk de ijskoude crème Anglaise in een koude kom en
klop ze, voor het uitserveren, even op.

3 eiwitten, op kamertemperatuur

80 gr. zachte boter
100 gr. suiker

8 gr. vanillesuiker
90 gr. bloem, gezeefd
40 gr. amandelschaafsel, fijn

   gecutterd

* 6 ronde ijzeren cannoli-staafjes, om
   te vormen (meerdere keren gebruiken)

5/ ! Warm een oven voor tot 150º C.
Warm, voor de amandeltuilles, de eiwitten au-bain-marie
op tot 40 à 50º C. Roer de boter met een garde in een
kom glad en voeg de suiker en de vanillesuiker toe.
Doe er dan, één voor één, de eiwitten door. Stop met de
garde zodra de massa glad is. Spatel er de gezeefde
bloem en het gecutterde amandelschaafsel door.
Leg bakvast papier op een bakplaat. Leg hierop 5 schep-
jes deeg en strijk die, met de achterkant van een lepel, uit
tot 15 cm. Ø. Bak ze in ca 10 minuten af. 
Als het deeg rondom bruin begint te worden trekt u de
bakplaat tot halverwege uit de oven. Haal de tuilles, één
voor één, met een paletmes van het bakpapier en krul ze
direct om de ijzeren cannoli-staafjes *. Laat ze afkoelen.
Maak 14 tuilles in totaal.
LET OP: Werk snel; omdat het deeg snel hard en knap-
perig wordt en dus makkelijk breekt !

Zie Nagerecht  Sheet 2
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IJsbol-schep

Plakje marquise

Nagerecht  Sheet 2

! gekoelde marquise
   (zie boven 1/ en 2/)

! crème Anglaise (zie boven 4/)
! rode sinaasappel-sorbetijs

   (zie boven 3/)
poedersuiker

! 14 amandel tuilles (zie boven 5/)
50 pistachenootjes, gepeld en

   gebroken

Serveren
6/ Snijd 14 dunne plakjes van de
ijskoude marquise en leg een

plakje op een koud ovaal bord.
Nappeer wat van de ijskoude crème
Anglaise voor het marquiseplakje.
Leg met een ijsbol-schep een bol rode sinaasappel-
sorbetijs naast de marquise bij of in de crème Anglaise.
Leg een amandel tuille op het plakje marquise.
Garneer het bord met gebroken pistachenootjes.
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Pimentkorrels

Plakje Marquise
Georges Auguste

Escoffier

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  Oktober 2020

Pag. 9 Î Piment. (Surinaams-Nederlands) lontai, (Pimenta dioica) is een plant en
specerij uit Midden-Amerika en West-Indië (Caraïbisch gebied). Piment is ook wel
bekend onder de naam Jamaicapeper, pimentbes, pimento, allspice, nagelpeper of
nagelgruis. De zaadjes (korrels) worden gebruikt in gedroogde vorm, eventueel ge-
malen. Piment heeft de “ineen-smelting” van de aroma’s van kruidnagel, peper,
kaneel én nootmuskaat. De smaak is daardoor vrij zacht en minder heet dan zwarte of
witte peper. Jamaica is de belangrijkste producent van piment, daarnaast wordt het in
verschillende landen in Midden-Amerika verbouwd.
Piment is een belangrijk ingrediënt in de Caraïbische keuken. 
Het wordt gebruikt in zowel hartige als zoete gerechten.
Ook in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en het Midden-Oosten wordt het aan diverse gerechten
toegevoegd. In Jamaica wordt het hout van de pimentboom gebruikt voor het barbecuen van de daar populaire
"jerk chicken" en "jerk pork". (“Jerk” is een barbecue-stijl uit Jamaica en wordt traditioneel met kip, geit of
varkensvlees gemaakt. Het vlees wordt (soms ingesneden) met een marinade ingesmeerd en direct boven de kolen
geroosterd. In de marinade worden Scotch Bonnet- of Madame Jeanette pepers gebruikt. Deze pepers zijn heel erg heet.)
Piment was waarschijnlijk reeds bekend bij de Azteken en de Maya's. Het werd er waarschijnlijk ceremonieel
gebruikt om chocolade mee te kruiden. Columbus kwam op zijn tweede reis (1493–1496) op Jamaica in
aanraking met piment. In de zestiende eeuw werd het in de Europese keuken geïntroduceerd.

Pag. 11 Ï Marquise: Georges Auguste Escoffier (28 oktober 1846 - 12 februari 1935) was een
beroemde Franse chef-kok, restaurateur en culinair
schrijver, die de traditionele Franse kookmethoden popu-
lariseerde en bijwerkte. Een groot deel van Escoffier's
techniek was gebaseerd op die van Marie-Antoine
Carême, een van de, in regels, vastleggers van de Franse
haute cuisine. Maar Escoffier's prestatie was om Carême's
uitgebreide en sierlijke stijl te vereenvoudigen en te
moderniseren. In het bijzonder legde hij de recepten voor
de vijf ‘moedersauzen’ vast; bruine fond (op basis van
rund), blanke fond (op basis van kalf), gevogelte fond (op
basis van gevogelte), wild fond (op basis van wild) en visfond

(op basis van vis). Van hieruit ontstond een scala aan bereidingen zoals; glaces, roux,
espagnole-, velouté-, bechamel- en béarnaise sauzen, geleien, marinades, mayonaises,

botersauzen en koude en warme sauzen. Door Keizer Wilhelm II werd hij aangeduid als: “Roi des cuisiniers” et

“cuisinier des Rois” ("Koning van de chef-koks” en ”chef-kok van de Koningen"), hoewel dit ook al eerder over
Carême was gezegd. Escoffier was een vooraanstaande chef-kok in Parijs én Londen in de jaren 1890 tot het
begin van de 20e eeuw.
In zijn vernieuwingsdrift voor kookmethoden kwam hij bij het onderdeel “Sorbets” op het volgende uit:
Sorbets en daarvan afgeleide ijsgerechten als; granités, punch à la romaine en spooms zijn heel lichte
ijssoorten op basis van vruchtensap en zónder room, nauwelijks bevroren (wel een stevige massa) die ná
entrees (net vóór het hoofdgerecht) worden opgediend.
Daar waar de sorbets, granités, punch à la romaine en spooms worden gemaakt met heldere
vruchtensappen, -siropen en/of wijn die nèt geen ‘bevroren’ structuur en een suikergehalte van 14-22º
Baumé hebben, heeft de sorbet-achtige Marquise-uitvoering, gebruikt bij nagerechten, een 27º-33º
Baumé suikergehalte. 
Als je zelf (room)ijs (ca. 28º Baumé) en met name sorbetijs (ca.14º Baumé) wilt maken is een Baumé
suikerweger heel handig. In één ogenblik zie je of je suikermengsel genoeg suiker bevat.

(Baumé suikerweger  ö) 
De basis van een Marquise-uitvoering is een fijne vruchtenpulp met bv. een gesmolten chocolade- en/of
een (ingekookte) roomtoevoeging. Deze wordt meestal, na het eventueel draaien in een sorbetière, in
een (cake)vorm gegoten en in een vriezer verder gekoeld tot hij goed snijdbaar én vormvast is.
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