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Fotoblad

Sorbet: Cranberry spoom

Amuse: Tartaar van langoustine in

hoisingelei en gebakken langoustines

Soep: Bisque van scampi’s

Nagerecht: Laurier-ijsHoofdgerecht: Rose gebraden hazenrug met

saus Cartouche en wintergarnituur

Tussengerecht: Gerookte Noorse zalm

met komkommerbereidingen
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M e n u
Met dank aan:   2de dinsdagmiddag Brigade

Tartaar van langoustine in hoisingelei en gebakken
langoustines

Bisque van scampi’s

Gerookte Noorse zalm met komkommer bereidingen

Cranberry spoom

Rose gebraden hazenrug met saus Cartouche en
wintergarnituur

 

Laurier-ijs

  |   Bij 1 eetl., 1 koffiel. en/of 1 theel. leest u altijd: ‘1 afgestreken (eet-/koffie-/thee-) lepel ’, tenzij anders staat vermeld !
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Tartaar van langoustines in hoisinggelei en gebakken

langoustines

Tartaar van langoustine in hoisingelei en
gebakken langoustines Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Langwerpige borden gebruiken.

28 Noorse langoustines
   (maat: 17 - 20)

12 Noorse langoustines
wat gemalen groen peper
olijfolie
sojasaus

½ limoen (rasp)
limoensap
zout en peper uit de molen

Zet 14 langwerpige borden klaar.

Knip bij de 28 langoustines de pantsers aan de onderkant met
een schaar open, maar laat het achterste staartstukje eraan
zitten. Zet de pantsers apart. Verwijder het darmkanaal en zet
ook de langoustines, afgedekt, apart.
Knip voor de langoustine tartaar de pantsers van de 12
langoustines aan de onderkant met een schaar open en doe
die bij de apart gezette pantsers. Zet de pantsers bij de
bereiding van de soep. Snijd de 12 langoustines in een grove
tartaar. Bestrooi deze tartaar met wat gemalen groene peper.
Maak de tartaar op smaak met enkele druppels sojasaus en
wat limoenrasp. Knijp wat limoensap over de tartaar en breng
het op smaak met zout en peper uit de molen.
Schenk wat olijfolie in een schaaltje en meng hier wat
gemalen groene peper door. Zet het apart.

1 ½ dl. room
0,2 dl. melk
35 gr. wasabi pasta

5 gr. suiker
zout

4 gr. agar agar

Breng voor de panna cotta van wasabi de room met de melk
tegen de kook. Voeg de wasabi pasta en de suiker toe.
Laat de room, op een laag vuur, even op smaak komen. 
Voeg zout naar smaak toe. Voeg de agar agar al kloppend toe
en breng het geheel opnieuw aan de kook. 
Giet het roommengsel in een rechthoekige vorm (9x10½x1½) en
laat het geheel gedurende 1 uur, in de koeling, afkoelen. 
Snijd de panna cotta in 42 mooie blokjes van 1½ x 1½ cm elk.

Z.O.Z.
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1 blaadje gelatine
2 ½ dl. room
300 gr. wakame (= éénjarig Japans

   bruinwier) toko
1 stikstof patroon

Week voor de espuma van wakame het blaadje gelatine in koud
water. Verwarm de room met de wakame tot op het kookpunt. 
Neem de pan van het vuur en los er het goed uitgeknepen blaadje
gelatine in op. Laat het dan afkoelen. Blender de massa en passeer
het door een fijne zeef. Breng het op smaak met zout en peper uit de
molen. Giet het in een sifon. Sluit af en schud de inhoud even goed.
Gebruik één stikstof patroon en zet de patroonhouder goed vast.
Schud nu krachtig en leg de sifon, tot gebruik, in de koeling.

1 limoen
druivenpitolie

½ Tearicy Roots cressâ
1 dessertl. sojasaus

olijfolie
zout, gemalen peper uit de molen

1 eetl. Japanse gemberã
rijstazijn
gembersiroop

Rasp voor de jus van limoen de limoenschil. Doe deze in een
schaaltje en maak het met wat limoensap en druivenpitolie aan.
Rasp Tearicy Roots cress in de limoen / druivenpit emulsie. 
Breng het op smaak met een dessertlepel sojasaus. Voeg een flinke
scheut olijfolie toe. Bestrooi het met zout en gemalen peper uit de
molen. Voeg dan een eetlepel fijngehakte Japanse gember toe.
Schenk er een scheutje rijstazijn en een scheutje gembersiroop bij.
Zet het tot gebruik apart.

4 papaya’s
zout, gemalen peper uit de molen

½ limoen, het sap ervan

Snijd voor de papayasalade het vruchtvlees van de papaya’s in kleine
stukjes. Breng het op smaak met zout en gemalen peper uit de molen
en een klein beetje limoensap. Meng het goed door elkaar.

3 eetl. hoisinsaus
3 eetl. water
2 gr. agar agar

Verwarm voor de hoisingelei de hoisin saus met het water.
Voeg de agar agar toe en laat het even koken. Stort deze gelei op een
vlak plaatje (20 x 35 cm.) met rand en laat het afkoelen. 
U moet er 14 plakjes van 12 x 5 cm. uit kunnen snijden.

40 gr. bloem, gezeefd
70 gr. poedersuiker

1 ½ eiwit
½ limoen, het sap ervan

40 gr. zachte boter

Verwarm een oven voor tot 180º C.
Kneed voor het limoen krokantje de gezeefde bloem, poedersuiker,
eiwit, limoensap en de zachte boter goed met elkaar. 
Maak met een koffielepel 14 hoopjes op een bakplaat en wrijf ze tot
dunne stroken van 6 x 2 cm. uit. Bak ze tot ze kleuren. Neem de
koekjes van de plaat en leg ze op een bord met keukenpapier.

28 gepelde Noorse langoustines,
   zie boven
zonnebloemolie

* crème brûlée brander

Leg de gepelde langoustines op een bakblik. Wrijf de opengelegde
langoustines met een kwastje in met wat zonnebloemolie. 
Bruleer (= licht roosteren) de langoustines kort aan beide kanten met
een crème brûlée brander(! Een paar keer met de brander van boven naar

beneden). Laat ze even op de buik op keukenpapier uitlekken.  

1 Aclla cress (citrus smaak)
gemalen groene pepers

Serveren
Leg dwars op elk plakje hoisingelei wat langoustine tartaar en
rol het als een cannelloni op. Leg deze midden op het bord.
Leg aan de rechterzijde van de cannelloni een licht

geroosterde langoustine. Leg daarnaast 3 blokjes panna cotta van
wasabi. Leg op de blokjes een krokantje van limoen. Plaats links van
de cannelloni een steker van 5 cm. Ø en vul de met 2 cm. papaja-
salade. Leg daarop de 2de licht geroosterde langoustine. 
Garneer de papaja met wat Aclla cress.
Lepel wat jus van limoen over de geroosterde langoustines.
Maak de opmaak van het bord aan de rechter buitenzijde af met een
lijntje gemalen groene peper en aan de linker buitenzijde met een
toefje wakame espuma. 
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Bisque van scampi’s

Bisque van scampi’s Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme diepe borden gebruiken.

2 ½  liter zelfgemaakte visfond:

2 kg. visgraten
3 uien
2 wortelen
2 preien, het wit ervan

wat olie
1 bouquet garni

10 witte peperkorrels, gekneusd
2 dl. witte wijn

250 gr. champignons
3 liter water

Zet 14 diepe borden in de warmkast.

Was, voor de visbouillon, de visgraten grondig. Snijd de
uien, wortel en het wit van de preien tot een mirepoix.
Verhit de olie in een flinke pan. Fruit de mirepoix hierin
aan. Leg daarop de gebroken visgraten en laat het ge-
heel, met het deksel op de pan, op een klein vuur ca. 10
minuten stoven. Voeg dan het bouquet garni, peper-
korrels, witte wijn en de champignons toe. Laat de
wijn wat verdampen en voeg dan 3 liter water toe.
Laat het geheel ca 25 minuten, zónder deksel, zachtjes
trekken en verwijder regelmatig het vet en schuim. 
Zeef dan de bouillon door een natgemaakte neteldoekse
lap. Laat ze tot 2 ½ liter inkoken.

2 kg. langoustines
pantsers van voorgerecht

1 kg. garnalenpellen
olijfolie

1 blikje tomatenpuree
2 cl. Franse cognac

Knip aan de onderkant de langoustines met een schaar
open. Houd het vlees apart. Bak de pantsers + de
pantsers van het voorgerecht én de garnalenpellen in
de olijfolie in een grote braadslee goed aan.
Doe er de tomatenpuree bij en laat het even gaan om te
ontzuren. Blus het af met de Franse cognac en zet het
weg.

Z.O.Z.
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2 kleine uien
3 stelen bleekselderij
2 tenen knoflook
1 rode peper

40 gr boter
1 winterwortel
1 prei, het wit ervan
1 mespuntje mosterdzaad

20 gr bloem
1 eetl paprikapoeder

2 ½ liter visbouillon (zie boven)

2 takjes tijm
2 blaadjes laurier

zout
2 mespuntjes cayennepeper

Pel de uien en hak ze klein. Snijd de bleekselderij klein.
Pel de knoflook en hak ze klein. Ontdoe de rode peper
van de zaadlijsten en zaadjes en snijd het vruchtvlees in
piepkleine stukjes. Smelt de boter in een flinke pan en
laat hierin de bleekselderij, ui, knoflook en de stukjes
rode peper zacht worden. Maak het mosterdzaad in de
vijzel fijn. Doe dit met de bloem en het paprikapoeder
bij de gefruite groenten. Laat het ca. 3 minuten op een
laag vuur gaan. Roer af en toe om.
Giet er dan, al roerend en met kleine scheutjes 1 liter
visbouillon bij en blijf roeren tot alle ingrediënten goed
vermengd zijn. Doe deze massa dan bij de langoustine-
pantsers in de braadslee, voeg de rest van de visbouillon,
tijm en laurier toe en breng het aan de kook.
Draai het vuur laag en laat het ten minste 20 minuten
zachtjes trekken. Roer af en toe om.
Mix dan de soep met een staafmixer goed fijn en laat het
nog even trekken. Zeef de soep door een zeef, bekleed
met een neteldoekse lap, en druk ze goed uit. Breng de
soep op smaak met zout en cayennepeper (voorzichtig).
Snijd, vlak voor het uitserveren de apart gezette langous-
tines in de lengte doormidden. Verhit wat bouillon tot het
kookpunt en laat hierin de langoustines kort pocheren, tot
ze roze zijn en omkrullen.

½ bosje bieslook
1 dl. geslagen room

Serveren
Knip de bieslook in fijne stukjes.
Verdeel de langoustines over de warme borden.

Voeg het pocheervocht terug bij de gloeiendhete soep.
Giet deze in een r.v.s. maatbeker en giet de gloeiendhete
soep in de warme borden.
Trek met een knijpflesje een rondje room in de soep of
schep er de room als een quenelle in.
Bestrooi de soep met wat bieslook. 
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Gerookte Noorse zalm met komkommerbereidingen

Gerookte Noorse zalm met komkommer 
bereidingen Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Borden op kamertemperatuur gebruiken.

4 komkommers
6 ijsblokjes, (voor crushed-ice)

1 ½ dl. kippenfond (koud)
zout

3 gr. texturas Lotaä 
  (1 gr. op 1 dl.)

Zet 14 borden klaar.

Schil de 4 komkommers. Leg de schillen in een flinke r.v.s.
schaal. Haal uit 3 van de geschilde komkommers de zaad-
lijsten met vocht en doe die bij de schillen. Leg het vrucht-
vlees van de ene hele en dat van de 3 leeggehaalde kom-
kommers apart. Doe voor het komkommer diksap de schillen,
zaadlijsten, ijsklontjes en de kippenfond. Pureer dit in de
blender. Breng het op smaak met zout. Giet het verkregen
sap in een zeef, voorzien van een passeerdoek en vang dit
op. U heeft 3 dl. sap nodig.
Los in dit 3 dl. gezeefd sap 3 gr. texturas Iota op, al klopend
met een garde. Breng dit, steeds kloppend, tot 80º C. tegen
de kook aan. Doe het dan over in een schaaltje en zet dit op
ijsblokjes om af te laten koelen. Wrijf de koude Texturas dan
door een zeef in koud water en doe het over in een spuitflesje.

1 rettich
100 gr. zalm (schoon gesneden

   randen van de zij)
30 gr. wakamé salade (Japanse

   zee- of bruinwier salade)
limoenrasp
gemalen zwarte peper

Snijd voor het rettichpakketje de rettich, met een truffel-
schaaf, in flinterdunne plakjes. Snijd deze plakjes in het for-
maat 3 x 10 cm. Snijd de zalm in brunoise. Hak de wakamé
salade in stukjes en vermeng dit met de zalm. Breng op
smaak met limoenrasp en zwarte peper. 
Leg 2 plakjes rettich kruislings op elkaar. Leg er een schepje
zalm/wakamé salade in het midden (kruispunt) en vouw het
tot een kussentje dicht.                                                       Z.O.Z.
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3 dl. sakeå
1 dl. mirin
1 citroen, rasp en het sap ervan
1 limoen, rasp en het sap ervan
1 sinaasappel, de rasp ervan

olijfolie
1 eetl. sushi azijn

zout
poedersuiker

10 grote radijzen
ijswater

Kook voor de citrus-vinaigrette de sake en de mirin tot de
helft van de hoeveelheid in. Voeg het sap van de citroen en
de limoen, samen met de rasp van de limoen, citroen en de
sinaasappel toe. Monteer de vinaigrette met de olijfolie.
Breng het op smaak met sushi azijn, zout en eventueel wat
poedersuiker.
Snijd voor de Japanse radijs de radijzen in flinterdunne plak-
jes en bewaar ze in ijswater. Marineer ze 15 minuten voor het
uitserveren in de citrus-vinaigrette.

1 ½ dl. water
1 dl. azijn

100 gr. suiker
8 blaadjes laurier
1 ui, kleingesneden

het vruchtvlees van de 2 kom-
   kommers (zie boven)

Breng voor het zoetzuur van komkommer het water, azijn,
suiker, laurier en de kleingesneden ui aan de kook. 
Laat het dan afkoelen. Snijd het vruchtvlees van de 2 kom-
kommers (zie boven) in brunoise. Doe het zoetzuur-vocht
(niet te veel) met de komkommer brunoise in een vacuüm
zak. Trek het vacuüm en laat het rusten tot gebruik.

600 gr. gerookte zalm, (zijde)
Japanse kruidenmix (Verstegen)

Snijd de gerookte zalm in 28 even lange tranches van 2 cm.
Haal de bovenzijde door de Japanse kruidenmix.

1 dl. zelfgemaakte mayonaise
10 gr. wasabi

Maak voor de wasabi-mayonaise naar eigen idee een mayo-
naise en breng die met de wasabi op smaak.
Bewaar de wasabi-mayonaise in een spuitfles.

½ dl. yoghurt
1 druppeltje limoensap

iets zout
1 mespuntje glucosestroop

Meng voor de yoghurtdressing de yoghurt, limoensap, zout
en een mespuntje glucosestroop goed door elkaar en be-
waar ook deze in een spuitfles.

Serveren
Spuit links van elk bord van binnen naar buiten een
ronde vorm met het komkommer diksap en trek er
een dunne lijn uit. Spuit aan de buitenzijde van deze

ronde vorm een dunne streep wasabi-mayonaise. 
Leg 2 plakjes zalm in een rondje op het bord. 
Leg een eetlepel zoetzuur van komkommer aan de linkerkant
van het bord. Breng de citrus-vinaigrette in een lijn op de
rechterkant van het bord. 
Plaats een rettichpakketje daar boven. 
Zet 3 stippen op het bord met de yoghurtdressing.
Garneer het gerecht met Japanse radijs.
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Cranberry spoom

Cranberry spoomå Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude coupes gebruiken.

400 gr. kristalsuiker
½ liter water

400 gr. cranberry’s
½ sinaasappel, het sap ervan
1 eiwit

Zet 14 champagne-coupes in de vriezer.

Breng de suiker met het water aan de kook. 
Laat het, als de suiker is opgelost, op een klein vuur ca.
10 minuten héél zachtjes koken.
Laat deze suiker-
stroop dan 1 uur in
de grote koeling
afkoelen.
Pureer de cran-
berry’s  in de
keukenmachine of
met een blender.
Druk de massa
dan door een zeef. 
Zet dit ook in de
grote koeling.
Voeg na 1 uur de
suikerstroop, cran-
berrypuree en het
sinaasappelsap
bij elkaar en zet
het goed om.
Draai er t.z.t. een
mooie cranberry
spoom van.
Voeg halverwege
de draaitijd het bijna stijfgeslagen eiwit toe.

(eventueel) champagne
Serveren
Schep in elke koude champagne-coupe een
bolletje cranberry ijs. 
Giet er (eventueel) wat champagne bij.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 9



November  2015
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Rose gebraden hazenrug met saus Cartouche

Rose gebraden hazenrug met saus Cartouche
en wintergarnituur Hoofdgerecht

Benodigdheden    Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

5 hazenruggen met bot
42 kleine sjalotjes

boter
poedersuiker

1 dl. wildfond
zout, peper uit de molen

Zet 14 grote borden in de warmkast.

Ontvlies het vlees van de hazenruggen zorgvuldig.
Maak de sjalotjes schoon en bak ze, in zijn geheel, in
wat boter mooi bruin. Strooi er wat poedersuiker over
en blus de sjalotjes af met de wildfond. Sluit de pan
direct met het deksel af. Laat, op een klein vuur, garen.
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.

42 kleine spruitjes
wat boter

Maak de spruitjes schoon en blancheer ze beetgaar.
Tegen het uitserveren de spruitjes even in wat boter sto-
ven. Breng op smaak met zout en peper uit de molen.

42 stukjes schorseneer van 4 cm.
   (300 gr. geeft 200 gr. vrucht)

½ citroen, het sap ervan + wat
water

6 dl. melk + wat zout
2 dl. room

zout, peper uit de molen

Was de schorseneren. Schil ze en bewaar het vrucht-
vlees in wat water met citroensap.
Breng de melk met wat water en wat zout tegen het
uitserveren aan de kook en blancheer hierin de schorse-
neren beetgaar. Haal ze uit de melk.

Z.O.Z.
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Kook de room apart in tot deze bind en voeg de beet-
gare stukjes schorseneer toe. Breng het op smaak met
zout en peper uit de molen.

zout, peper uit de molen
5 ontvliesde hazenruggen,

   zie boven
vers gemalen tijm
ruim boter

Verwarm een oven voor tot 120º C.
Zout en peper de ontvliesde hazenruggen en strooi er
wat vers gemalen tijm over. Braad de ruggen op het bot
vervolgens in ruim boter rondom aan. Haal de ruggen uit
de pan en leg ze in een braadslede. Bewaar de pan.
Plaats de slede gedurende 15 minuten in de voorver-
warmde oven. Haal de ruggen uit de oven en houd ze,
afgedekt, warm.

2 sjalotjes, fijn gehakt
2 teentjes knoflook, fijn gehakt
2 dl. rode wijn
3 dl. wildfond
6 dl. room
6 theel. fijne mosterd
3 eetl. vossebessen op sap

zout, peper uit de molen

Verwijder voor de saus Cartouche het braadvet uit de
pan en fruit er de klein gehakte sjalot en knoflook in
aan. Blus het geheel met de rode wijn en voeg de wild-
fond toe. Laat dit reduceren en voeg dan de room toe.
Kook weer in en zeef de saus.
Roer er vervolgens mosterd en vossenbessen op sap
door en breng de saus op smaak met zout en peper uit
de molen.

Serveren
Garneer het warme bord door de warme sjalot-
jes, warme spruitjes en warme stukjes schorse-

neer in een couronne (= krans) op het bord te leggen.
Haal met een lepel de hazenrugfilets van de karkassen
en snijd de filets dakpansgewijs aan.
Verdeel de stukjes filet over het midden van elk warm
bord en nappeer er wat saus Cartouche voor.
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Laurier-ijs

Laurier-ijs Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude diepe borden gebruiken.

5 dl. melk
5 dl. room

20 gr. vanille suiker
20 laurierblaadjes
1 theel. laurierpoeder
6 eierdooiers

150 gr. suiker

Zet 14 diepe borden in de vriezer.

Doe voor het laurier-ijs mengsel de melk met de room
de vanillesuiker, 20 laurierblaadjes en het laurier-
poeder in een flinke pan en laat het op een laag vuur
minstens een ½ uur trekken. Zeef de massa dan en laat
ze afkoelen. Klop de eierdooiers met de suiker tot ‘wit’.
Zet het melk/room/laurier mengsel au-bain-marie.
Voeg al roerend, in scheutjes, het eierdooier/suiker
mengsel toe en laat het binden. 
Draai er t.z.t. een mooi laurier-ijs van.

70 gr. poedersuiker
70 gr. amandelschaafsel
20 gr. bloem
1 eiwit

20 gr. gemalen anijsblokjes
50 gr. zachte boter

Vermeng, voor de anijskoekjes de poedersuiker, aman-
delen, bloem, eiwit en de gemalen anijsblokjes.
Zet er dan met de hand de zachte boter door.
Laat het 1 uur rusten. Verwarm een oven voor tot 150º C.
Maak op een silplat (= bakmat) 14 rechthoeken van 4 x
10 cm. met het deeg. Bak ze in de voorverwarmde oven
af tot ze goudgeel van kleur zijn. Snijd ze diagonaal door.

1 bakje kumquats, in 42 plakjes
   gesneden

Serveren
Leg twee bolletjes laurier-ijs in een koud bord.
Zet 2 punten anijskoek tegen het ijs en garneer
de rand van elk bord met 3 plakjes kunquats.
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pag. 4  â  Tearicy Roots®:   Is de Koppert Cress merknaam voor een wortel. De pittige smaak
van Tearicy Roots maakt het product perfect inzetbaar voor combinaties met rauwe vis of rauw
vlees, denk aan sashimi of stake tartaar. Maar de Tearicy Roots zijn ook inzetbaar voor gebruik in
marinade, dressing of saus. In bevroren toestand kunnen ze ook heel dun geraspt worden.
Tip: voeg na het raspen een druppeltje azijn toe voor het behoud van de pittige smaak.

Pag. 4  ã  Japanse gember (Miyoga):   Deze (bij ons) tamelijk winterharde, Japanse gember is een naaste verwant van de echte
gember. Je eet er echter niet de knol van (deze is zelfs giftig) maar de jonge groeiknoppen van het blad
en de bloemknoppen! Je zal ze hier maar zelden in de handel vinden en dan nog alleen in Aziatische
speciaalzaken. De smaak is veel zachter dan van gewone gember. 
De bloemen worden meestal rauw gesnipperd op allerlei Japanse gerechten. De bloemen zijn steriel
(maken geen zaad), de plant kan dus alleen vermeerderd worden met de worteldelen. De bloemen
komen niet (zoals bij gewone gember) boven het blad uit, maar ontstaan aan een kleine stengel aan de
basis van de plant. Kortom, naast een sierlijke bladplant voor de tuin ook af en toe een lekkernij op het
bord!

Pag. 7  ä Lota: (uit de keuken van El Bulli).  Is een geleermiddel dat wordt verkregen uit rode algen. Deze algen worden gewonnen aan
de kust van de Noord Atlantische Oceaan, maar ook in de Philippijnen en in de Indonesische zee. Lota is een zeer elastische gelatine en
kan ook warm verwerkt worden. Los de Iota op in koud water onder voortdurend kloppen met een garde en breng het mengsel naar een
temperatuur van 80º C. Schuim het zo nodig af. Op deze temperatuur begint het geleerproces. Zolang Iota geroerd wordt zal het niet
geleren en als de gelering loslaat zal het d.m.v. rust weer gaan hechten.

Pag. 8  å  Sake: is een Japanse alcoholische drank, die onder andere wordt gemaakt van rijst. Het wordt ook wel
rijstwijn of rijstewijn genoemd. Officieel heet sake gemaakt van rijst in Japan seishu. 
Een titel die het Japans nationaal onderzoeksbureau voor het brouwen van sake in 1973 geïntroduceerd heeft en die
tegenwoordig vaker gebruikt wordt is nihonshu; "Japanse alcohol". Al vele eeuwen wordt deze drank in Japan
geproduceerd door onder andere fermentatie van rijst en water. Het alcoholpercentage van sake ligt doorgaans rond
de 5 tot 19%.
Er bestaan diverse categoriëen sake, waarbij een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen soorten sake
waaraan alcohol wordt toegevoegd en soorten waarbij dit niet het geval is.
Sake kan zowel koud, op kamertemperatuur, warm als heet gedronken worden. Dit is afhankelijk van de soort sake
en het doel dat de brouwer heeft met zijn sake.

Pag. 9  æ  Spoom: Is een tussengerecht om de maaltijd ‘te laten zakken’. Ingrediënten zijn vaak witte wijn en citrusvruchten. 
Het wordt koud opgediend. Een andere benaming voor spoom is 'boisson frappe'. Het is ontstaan halverwege de negentiende eeuw, toen
het serveren van diners in gangen opgang begon te vinden. Tot die tijd zette men alles tegelijk op tafel. De New Concise Larousse
Gastronomique beschrijft spoom als: "Een type van schuimende sorbet, die een grote favoriet in Engeland was, gemaakt met een
lichtere stroop dan die voor een echte sorbet wordt gebruikt. Als het begint op te stijven, wordt het gemengd met de helft van zijn volume
aan ongebakken Italiaanse meringue. Zoals sorbet, wordt het gemaakt van vruchtensap, wijn, sherry of porto en in een lang glas
opgediend (met een paar lepels champagne die erover worden gelepeld). De naam is afgeleid van het Italiaanse spuma (schuim). 
In Italië, is spumone een licht schuimend roomijs dat met eiwit, een smaakstof en geklopte room wordt gemaakt."
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