Cuisine Culinaire Nederland
Afdeling West Brabant

juni 2014

Espuma van witte asperges met
Hollandse garnalen

Zeewolf met buikspek, peterseliewortel en
dillekomkommer

Aspergesoep met kalfsvlees, Limburgse heldere

Krokant gebakken kalfszwezerik met vlierbloesem siroop,
gekarameliseerde witlof met foundue van eendenlever

Gelakte kalfstong met chioggia bieten en
een koekje van pompoen gevuld met gele bieten

Sinaasappelterrine met Chocolade ijs en een
frambozencoulis

© Cuisine Culinaire afd. West Brabant te Oud Gastel

juni 2014

Receptuur bestemd voor 14 personen

Menu
Aperitief wijn
Rosé St Hilaire

Riesling

Espuma van witte asperges met Hollandse garnalen

Zeewolf met katenspek, peterseliewortel en dillekomkommer

Aspergesoep met kalfsvlees, Limburgse heldere

Moreau de Fils

Krokant gebakken kalfszwezerik met vlierbloesem siroop,
gekarameliseerde witlof met fondue van eendenlever

Chateau Crusquet

Gelakte kalfstong met chioggia bieten en
een koekje van pompoen gevuld met gele bieten mousse

Muscat de Rivesaltes

Sinaasappelterrine met Chocolade ijs en een frambozencoulis

Koffie ….

© Cuisine Culinaire West-Brabant te Oud Gastel

juni 2014

Receptuur bestemd voor 14 personen

Espuma van witte asperges met Hollandse garnalen
Benodigdheden

amuse

Bereidingswijze

60 gr. aardappels
250 gr. gekookte asperges

Schil de asperges en de aardappels.

Kook de aardappel gaar.
Kook de asperges goed gaar in gezouten water.
Bewaar het vocht van de asperges! Laat deze wat inkoken.
Pureer de aardappel en de asperges en wrijf ze door een hele fijne
zeef.
Meng en voeg het aspergevocht, espuma en de room toe.
Breng op smaak met pezo (peper en zout)

50 gr. vocht v.d. asperge
1 dl. room
30 gr. espuma

Doe alles in de iSi Thermo whip van 1 ltr. apparaat en draai er 2
patronen op. Zet die omgekeerd zo lang mogelijk koud weg tot
gebruik.

Presentatie:
300 gr Hollandse garnalen
peper en zout
platte peterselie

In mooie glaasjes wat garnalen draperen met daarop een dot
espuma. Afwerken met wat fijngesneden peterselie.
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Zeewolf met katenspek, peterseliewortel en dillekomkommer

voorgerecht

LET OP: Zet bij binnenkomst de sousvide aan op 85°C ( half vullen )
Benodigdheden
Bereidingswijze

1 bosje dille

2
4
1
½
½

komkommers (grote)
eetl. witte balsamico azijn
theel. suiker
theel. grove mosterd
theel. zeezout

Dillekomkommer:
Was de dille en pluk de
blaadjes. Snijd de ene
helft fijn en zet de
andere helft koel weg om
later mee te garneren.
Schil de komkommer en
halveer ze overdwars.
Haal de kern eruit. Doe
ze met de gesneden dille
en de overige
ingrediënten in een
vacuümzak en vacumeer
deze. Laat de
komkommer ± 3 uurtjes marineren in de koelkast. Haal dan de
komkommer uit de marinade en snijd hem in flinterdunne plakjes.
Peterseliewortelsaus:
Schil de peterseliewortels en snijd ze in grove stukken. Bak ze in
een antiaanbakpan rondom licht aan. Doe ze met water, wat
zeezout en citroen in een kookzak en vacumeer deze. Laat de
peterseliewortels in 60 minuten gaar worden in het waterbad op
85º C.
Haal ze daarna uit de kookzak, druk het vocht eruit. Vang het vocht
op en houd het apart.

200 gr. peterseliewortels
4 dl. water
zeezout
kneepje citroen

Doe koud water in sousvide tot de tempratuur is gezakt tot 60ºC.
800 gr. zeewolf
olijfolie
350 gr. katenspek (gesneden)
olijfolie
boter

mosterd
zeezout

Maak de zeewolf schoon. Verwijder het staartstuk vouw het
dubbel. Snijd van de filet 2 / 3 repen (rolletjes).
Leg een stuk plasticfolie glad neer, bestrijk het met olijfolie en leg er
dakpansgewijs het dun gesneden katenspek op, waarop de
zeewolf. Rol die met de folie strak op. Maak er meerdere. Bind
beide uiteinden dicht en opdraaien als een worst. Doe hem in een
kookzak en vacumeer deze. Laat de zeewolf rolletjes tegelijk in 20
min. gaar worden.in het waterbad van 60º C. Haal ze daarna uit de
kookzak, schroei ze in een hete koekenpan met ruim olijfolie en
boter op matig vuur rondom dicht en portioneer ze in 14 stukken.
Presentatie:
Breng het peterseliewortelvocht aan de kook met een deel van het
komkommervocht en laat ze iets inkoken. Breng op smaak met
mosterd en zeezout en maak de voorverwarmde diepe borden op
met alle componenten. Maak het af met een takje dille.
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Aspergesoep met kalfsvlees, Limburgse heldere
Benodigdheden

soep

Bereidingswijze

2
500
1
1

kalfsschenkel.
gr. kalfspoulet
ui in stukjes gesneden
wortel, klein gesneden
paar takjes peterselie
3 laurierblaadjes
2 stukje foelie
3 kruidnagel
paar draadjes saffraan
zout

Bouillon:
Was de schenkels
onder koud stromend
water. Doe de schenkel
en poulet in de grote
snelkookpan, doe er
3,5 liter koud water erbij
breng aan de kook.
Schep het witte schuim
af met de schuimspaan.
Schil ondertussen de asperges en snijd de uiteinden er af. Bewaar
de geschilde asperges in een bak met koud water, liefst in de
koelkast (je kunt er ook een koude, natte theedoek omheen doen
tot gebruik) als je al het witte schuim eraf geschept hebt, voeg je de
kruiden en aspergeresten (de schillen en 'kontjes') toe, voeg zout
toe en breng aan de kook. Laat de bouillon onder druk 1½ uur
trekken.
Zeef de bouillon, laat deze afkoelen en haal de schenkels met vlees
eruit.(kalfspoulet gebruiken we niet)

14 asperges

Snijd de asperges in stukken van ± 5 cm.
Neem wat bouillon uit de soeppan en gaar hier de asperge stukken
in. Als deze gaar zijn uit de bouillon halen en warm bewaren.
Zeef de bouillon en doe hem weer terug.
3 eiwit + schalen
wat groenten uit de keuken

Klaar de soep

Haal het vlees van de kalfsbotten, ook het merg. Snijd dit fijn.
½ bosje peterselie

Snijd de peterselie klein
Presentatie:
Breng de bouillon aan de kook.
Verdeel de aspergepunten + stukken en het vlees over de warme
soepborden.
Giet hier de kokende bouillon over met wat peterselie.
Serveer deze direct uit.
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Krokant gebakken kalfszwezerik met vlierbloesem siroop,
gekarameliseerde witlof met fondue van ganzenlever
Benodigdheden

tussengerecht

Bereidingswijze
Kook de rode port op een
laag vuur in. Zachtjes
anders wordt hij bitter.

6 dl. port

Ontvlies de kalfszwezerik
met een scherp mes.
In 14 stukjes portioneren
zet deze in de koeling tot
gebruik.

800 gr. hartzwezerik

Snijd van de courgette
lange plakken in een dikte van 5 mm snijmachine stand 11), gril op
een grilplaatje. Marineer de courgette met de Grand Cru olijfolie.

2 courgette
Grand Cru olijfolie

Snijd de witlof fijn, 1 bij 1 cm.

1½ kg witlof
4 Granny Smith appels

Draai m.b.v. een bolletjesboor kleine balletjes van de appel.

2 eetl. honing

Karamelliseer de honing in een pan op hoge temperatuur, voeg de
appelbolletjes zeer kort toe, zodat de honing kan hechten, maar het
appelbolletje knapperig blijft.
Bak de zwezerik op eerst hoge temperatuur dan temperen in de
olijfolie. LET OP: geen peper en zout.
Haal de zwezerik bij de juiste vleesspanning uit de pan.
Haal de port van het vuur, zodra deze op siroop begint te lijken.
Rol de gegrilde courgette tegen de buitenwand van een steker 6 cm.

1 dl. vlierbloesem siroop
1 verse nootmuskaat

300 gr. eendenlever

1 bakje ghoa cress

Voor het uitserveren: Bak de witlof in de olijfolie op hoge
temperatuur, breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat,
voeg de vlierbloesemsiroop toe. Haal de pan van het vuur, waarbij
een beetje rasp van sinaasappelschil. Doe de witlof in een zeef
(uitlekken)
Snijd de eendenlever in 14 dunne plakken. (koel bewaren)
(eventueel even aanbakken in een Tefal pan)

Presentatie:
Schep de witlof in de steker met de courgette, druk goed aan.
Druk dit timbaaltje in het midden van het bord.
Schep de appelbolletjes rond het timbaaltje, dresseer eveneens de
ingekookte port. Leg op het laatste moment een plakje eendenlever
op het warme timbaaltje. Bestrooi de zwezerik nu pas met peper en
zout, leg deze op de ganzenlever. Versier de zwezerik met en de
accla cress. Direct uitserveren. (anders smelt de eendenlever)
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Gelakte kalfstong met chioggia biet, een koekje van pompoen
gevuld met gele bieten mousse en maderasausje
Benodigdheden

hoofdgerecht

Bereidingswijze
Oven voorverwarmen op 150 graden

1
1
1
1
5
3
2

prei
wortel
ui
laurierblad
gekneusde peperkorrels
peterselie takjes
stengels bleekselderij

2
1
1
1
10
2
2

kalfstong ± 800 gr.
wortel (zonder kern)
prei ( wit )
ui
gekneusde peperkorrels
takjes tijm
blaadjes laurier

7 bieten chioggia
groentebouillon (zelf gemaakt)
3 gele bieten
groentebouillon (zelf gemaakt)
500
1
50
¼

gr. aardappelen
dl. volle melk
gr. boter
knolselderij

2 dl. kalfsfond
50 gr appelstroop

1 flespompoen
5 sinaasappels
water
1 vanillestokje

Groentebouillon:
Maak 1 liter groenten bouillon met de groenten en wat beschikbaar
is.
Laat deze 1 uur trekken. Zeef de bouillon.

De kalfstongen kruiden met wat peper en zout.
Zet kalfstongen in warm zout water. Laat deze 5 min doorkoken.
Giet het water af.
Maak een pousseerbouillon: zet een pan met ruim water op. Daarin
de klein gesneden wortel, prei, ui, tijm en laurier laat deze even
koken. Doe dan de tong erin, vul zo nodig water bij. Leg er
eventueel iets zwaars op dat zodat de tongen geheel in de bouillon
liggen. Laat de tong in ca. 2 - 3 uur zachtjes tegen de kook aan
garen tot de tong gaar is en het vel gemakkelijk los laat.
Haal de tong uit de bouillon.
"Pel" de tong terwijl deze nog warm is. Snijd de tong, nog lauw, in
schijven van 1/2 cm dikte. Bewaar deze in het aluminiumfolie.
Chioggia biet:
De bieten wassen en garen in de groentebouillon ± 1½ uur.
Bieten ontvellen houdt ze warm. Tegen het uitserveren met de
mandoline in krullen snijden.
Gele bieten wassen en garen in de bouillon ± 1½ uur.
Maak een smeuïge aardappelpuree. Kook de aardappelen en
knolselderij. Verwarm ondertussen 1 dl. melk met 50 gr boter en
een mespunt nootmuskaat in een pannetje op laag vuur doe dit bij
de aardappelen en met een stapper grof pureren.
Doe de kalfsfond in een sauspannetje en voeg de appelstroop
toe. Kook deze in tot saus dikte.
Pompoenpulp:
Pompoen schoon maken en in blokjes snijden. Van de
Sinaasappels eerst de zesde raspen en daarna uitpersen.
Pompoen samen sinaasappelsap, sinaasappel zesde en het met
merg van het opengesneden vanillestokje opzetten en aanvullen
met zoveel water dat het juist onder staat.
Pompoen garen, afgieten droogstomen en daarna pureren.
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Gelakte kalfstong met chioggia bieten en een koekje van
pompoen gevuld met gele bieten mousse
deel 2

125 gr. suiker
125 ml. water
60 gr. spinsuiker (Isomalt)

4 gr. gelatine
½ theel. groentebouillon
poeder
1½ d.l room
1½ dl. geslagen room

250 champignons
citroen
2 dl kalfsfond
50 gr. boter
50 gr. bloem
1 kippenbouillonblokje
½ bl. tomatenpuree
madera

Goudkleurige karamel maken van 125 gr. suiker en 125 ml. water.
Spinsuiker verwarmen met de karamel en pompoenpulp, het
geheel afkoelen op een bak met ijswater. Op bakplaten met
siliconen mat 14 pompoen strepen zetten van ± 12 cm breed, 9 cm
lang en 3 mm dik. Afbakken in de oven ca. 30 minuten, en daarna
om een rvs koker wikkelen (± 3 cm), eraf halen en af laten koelen.
Indien de koekjes te hard worden deze even terug plaatsen in de
oven.

Bietenmousse:
Gele bieten ontvellen en pureren en door een grove zeef draaien.
Room verwarmen , ½ theelepel groentebouillon poeder
toevoegen en de geweekte en uitgeknepen gelatine in oplossen.
Gele bietenpulp toevoegen en af laten koelen.
Op het laatst de geslagen room er door spatelen en het geheel
overdoen in een spuitzak.
Saus:
De champignons in vieren snijden. Stoof de champignons met wat
boter, citroensap, peper en zout.
Maak een roux met de boter en de bloem en een fijn gemaakt
bouillonblokje en laat deze gaar worden. Voeg kalfsfond en
water toe tot een mooie saus. Voeg de tomatenpuree,
champignons, cayenne, peper en zout toe.
Breng terug aan de kook. Neem van het vuur en roer er Madeira
naar smaak door.
De kalfstong plakken lakken met de appelstroopsaus en deze
verwarmen in de koekenpan, LET OP niet bakken anders wordt de
buitenkant taai.
Pompoenkoekje vullen met bietenmousse en de saus verwarmen.

½ bakje Affila cress
½ bakje Borage cress

Presentatie:
Op een voorverwarmd bord achtereen volgens de aardappelpuree
leggen met de bietenkrullen. De kalfstong met de madera saus en
het pompoenkoekje met gele bieten mousse.
Garneren met de cress.
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Sinaasappelterrine met Chocolade ijs en een frambozencoulis
Benodigdheden
5 sinaasappelen

8 sinaasappelen
65 gr. suiker
36 gr. gelatine poeder
2 rijpe mango’s
50 gr. cashew noten

nagerecht

Bereidingswijze
Schil de sinaasappelen zo dik dat ook het witte vlies eraf is en
snijd de partjes tussen de vliezen uit.
Pers de sinaasappelen uit en breng 7½ dl. sinaasappelsap met de
suiker aan de kook. Haal de pan van het vuur en roer de gelatine
erdoor.
Laat dit afkoelen tot het geleiachtig wordt.
Schil de mango’s en snijd ze in dunne plakken van de pit
Rooster de cashew noten lichtbruin

200 gr. frambozen

Bekleed de 2 “halfronde (paté) terrinevorm” eerst met plasticfolie
Leg hier de plakken mango in. Giet een beetje sinaasappelgelei
over. Vul de terrine afwisselend met partjes sinaasappel,
frambozen (bewaar 7 frambozen voor de garnering), gelei en
cashew noten tot hij vol is. Dek af met plakjes mango. Zet de terrine
eerst een uur in de vriezer en daarna in de grote koelcel tot gebruik.

150
40
½
1

gr. frambozenpuree
gr. suiker
citroen (sap)
borrelglaasje
eau de vie framboise

Verwarm de frambozenpuree met de suiker. Laat afkoelen en doe
de citroensap en de eau de vie framboise bij.
Doe alles in de blender en door een zeef.

180
6
5
5
60

gr. suiker
eigelen
dl. melk
dl. room
gr. cacaopoeder

Klop de suiker met de eigelen schuimig wit. Breng de room/melk
aan de kook en doe daarbij de cacao. Meng dit dan weer met
de geklopte eigelen en laat dit op de warmplaat indikken
(let op 80 graden)
Laat het afkoelen en draai er ijs van.
Presentatie:

slagroom

Verdeel de plakken van de terrine over de borden en giet er de
frambozensaus omheen. Leg er een quenelle chocolade ijs bij.
Versier de saus met wat vlokjes room en toefje slagroom met een
halve framboos.
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