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‘Irish coffee van kreeft’, garnalentomaatje en gerookte paling met limoen
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Kopje ossenstaartsoep met
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Savarin van dorade
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Menu
Met dank aan de: 4de donderdagavond Brigade

Trio van ‘Irish coffee van kreeft’, een garnalentomaatje
en gerookte paling met limoen

Kopje ossenstaartsoep met paddestoelen

Savarin van dorade

Muntsorbet

Hertenbiefstuk met appel/Licor 43 saus, cranberrycompote, stoofpeertje en echte Duitse zuurkool

Gefrituurd ijsbolletje met ijs en gember-karamelsaus

| 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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Trio van ‘Irish coffee van kreeft’, een garnalentomaatje
en gerookte paling met limoen
Voorgerecht
Bereidingswijze

Benodigdheden
Langwerpig bord gebruiken.

1
3
50
100
50
2
1
1
2
½
0,8
3½
7
1

Zet 14 portglazen in de warme uitgiftebalie klaar.

ingevroren kreeft (450 gr.)
langoustines
gr. ui
gr. wit van prei
gr. knolselderij
vleestomaten
eetl. olijfolie, extra virgin
takje tijm
basilicumblaadjes
theel. cayennepeper
dl. Noilly Prat
dl. witte wijn
dl. water
potje kreeftenfond

Trio van kreeft, garnalen en gerookte paling
Verwijder het kreeftenvlees uit de kreeft en scharen.
Verwijder het darmkanaal uit de kreeft, snijd het vlees in
kleine stukjes en zet het apart voor bij de tomaat.
Haal het vlees uit de langoustines en zet het bij het
kreeftenvlees. Stamp de pantsers van de kreeft en de
langoustines klein.
Snijd de ui, het wit van de prei en de knolselderij klein.
Ontvel de vleestomaten en snijd het vruchtvlees klein.
Zet nu eerst de pantsers in de olijfolie aan tot ze mooi
rood zijn maar zonder ze te laten kleuren. Voeg nu ui,
prei, knolselderij en vleestomaten toe en laat dit even
gaan. Voeg dan tijm, basilicumblaadjes en cayennepeper toe en blus het met de Noilly Prat en de witte wijn
af. Laat het even gaan en voeg het water en de kreeftenfond toe. Breng het aan de kook en schuim het steeds
goed af. Laat het geheel dan 45 minuten zachtjes trekken.
Zeef de fond door een neteldoekse lap in een pan en laat
het afkoelen. Ontvet ze en kook ze tot 7 dl. in.

Z.O.Z.
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14
250
2
2
3
2
2
200

middelgrote tomaten, type C
gr. verse tonijn
eetl. (Japanse) sojasaus
eetl. extra virgin olijfolie
eetl. zelfgemaakte mayonaise
eetl. chilisaus
eetl. geknipte bieslook
gr. gepelde Hollandse
garnalen
kreeftenvlees, zie boven

400 gr. gerookte paling
40 gr. zéér zachte boter
peper uit de molen
½ citroen, het sap ervan
1 appel (Elstar)
½ citroen, het sap ervan

Januari 2016
Receptuur bestemd voor 14 personen

Snijd voor het gevulde tomaatje het kapje (of iets meer)
van de tomaatjes en hol ze met behulp van een lepeltje
uit. Snijd de tonijn in kleine stukjes en roer er de sojasaus en de olijfolie door.
Maak zelf een mayonaise. Roer er de chilisaus en de
kleingeknipte bieslook door. Meng de garnalen met het
kreeftenvlees en roer dit door de mayonaise.
Vul, net voor het uitserveren, de ene helft van de tomaat
met het tonijnmengsel en de andere helft met het
garnalen/kreeft mengsel.
Snijd de gerookte paling in kleine stukjes.
Zet de zéér zachte boter, peper uit de molen en het
citroensap goed door elkaar. Schep er de palingblokjes
door. Snijd de appel in schijfjes en besprenkel die met
wat citroensap.

Serveren
wat citroenrasp
1 dl. Irish whisky, warm
7 dl. kreeftensoep, warm
1 dl. room, warm

4

Leg op elk bord links een gevuld tomaatje.
Rechts een amuselepel met een bolletje gerookte
palingmousse. Garneer dit met een partje appel en
wat citroenrasp.
Schep in elk warm glaasje een theelepel warme Irish
whisky, schenk daarop ca. 30 cl. hete kreeftenfond en
dek het met een toefje warme room af. Zet dit midden op
het bord. Mocht u teveel aan garnalen/kreeft mousse hebben dan kunt u dit voor of rond de tomaat napperen.
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Kopje ossenstaartsoep met paddestoelen
Bereidingswijze

Benodigdheden
Warme soepkoppen gebruiken.

1½
4à5
2
2
2½

Soepen

Zet 14 soepkoppen in de warmkast.

kg. ossenstaart, in stukken
eetl. arachideolie
winterwortelen, kleingesneden
uien, kleingesneden
liter water

Kopje ossenstaartsoep met paddestoelen
Doe de ossenstaart met de arachideolie in een snelkookpan en verhit de olie. Bak de stukken rondom bruin.
Schep er de kleingesneden winterwortel en ui door en
laat het even kleuren. Voeg 2 ½ liter water toe en breng
het tegen de kook. Schuim het regelmatig af.
10
3
2
3
1
10

zwarte peperkorrels, geplet
kruidnagels
blaadjes laurier
stukjes foelie
takje verse tijm
takjes bladselderij

40 gr. boter
50 gr. bloem
300 gr. shii-take

Voeg dan de zwarte peperkorrels, kruidnagels, laurierblaadjes, foelie, tijm en takjes bladselderij toe.
Breng de soep tegen de kook, zet het deksel op de pan
en draai dit vast. Laat de soep ca. 90 minuten gaan.
Spoel de pan dan koud en open het deksel.
Zeef de bouillon. Pluk het vlees uit de ossenstaart en zet
het apart.
Ontvet de bouillon en kook ze, zo nodig, tot 2 liter fond in.
Verhit de boter in een pan en roer er de bloem door.
Laat de roux, al roerend, in ca. 5 minuten lichtbruin
kleuren. Voeg dan al roerend 2 ½ dl. fond toe en roer tot
het mengsel glad en gebonden is. Voeg dan scheut voor
scheut de rest van de fond toe.
Z.O.Z.
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Laat de soep nog ca. 5 minuten zachtjes koken.
Borstel de shii-take schoon en snijd ze in plakjes.
zout en peper uit de molen

Net voor het uitserveren: Verwarm het apart gezette
ossenstaartvlees in wat hete soep en breng dit met wat
zout en peper uit de molen op een wat pittige smaak.
Doe het dan terug bij de hete soep.

Serveren
1 ½ dl. Madeira wijn
1 ½ dl. room
zout en peper uit de molen

6

Roer de Madeira wijn, de room en de plakjes
shii-take door de soep en breng ze op smaak met
zout en peper uit de molen. Serveer de soep
direct in de voorverwarmde soepkoppen uit.
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Savarin van dorade
Benodigdheden

Tussengerecht
Bereidingswijze

Kleine ronde, warme borden gebruiken.

Zet 14 kleine, ronde borden in de warmkast.

rookmot
200 gr. verse doradeâ,
schoongemaakt en mét vel

Savarin van dorade
Breng in een rookoventje de rookmot op temperatuur en
laat hierin de schoongemaakte dorade mét vel 10 à 15
minuten gaan. Laat ze afkoelen. Haal nèt voor gebruik
de vel eraf, verwijder alle eventuele graatjes en snijd het
vlees dan in kleine reepjes.
600 gr. verse dorade filets, schoongemaakt en zonder vel
2 eieren
4 dl. room
2 eetl. dille
zout, peper uit de molen
boter, om in te vetten

Verwarm een oven voor tot 180º C.
Snijd de 600 gr. dorade filets in stukken en verwijder de
graten zorgvuldig. Doe de stukken dorade, eieren, room
en dille in de blender en mix het ca. 30 seconden, zodat
er een mousse ontstaat. Breng deze op smaak met zout
en peper uit de molen. Roer de
reepjes gerookte dorade voorzichtig door de mousse.
Vet de 14 savarinvormpjes in. Giet
met een lepel de mousse in deze
vormpjes. Vul een braadslee zover
met kokend water dat de gevulde
Savarinvorm
savarinvormpjes er voor 3/4 in
staan. Zet de braadslee in de voorverwarmde oven en laat het ca. 20 minuten gaan.
Controleer of de vulling gaar is.
Z.O.Z.
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Snijd de goed gewassen prei (wit én groen) behoorlijk
klein. Smelt de boter in een pannetje en smoor daarin
de preireepjes gaar.

1 forse prei
boter

voor de botersaus:
25 gr. boter
25 gr. gezeefde bloem
5 dl. kokend water
voor de liaison:
3 eierdooiers
½ citroen, het sap ervan
2 eetl. room
120 gr. koude boter, in blokjes
snufje zout
wat cayennepeper
1 koffiel. honing
1 scheutje room

Net voor het uitserveren: Maak voor de botersaus een
blanke roux door de boter in een steelpan smelten.
Voeg, van het vuur af, de gezeefde bloem toe en roer
die met een garde door de boter. De bloem mag tot
lichtbruin kleuren! Laat de roux afkoelen.
Giet het kokend water bij de afgekoelde roux en klop
het krachtig door. Zet het op een hoog vuur en breng
het, al kloppend, aan de kook. Laat het 2 à 3 minuten
koken. Haal de pan van het vuur.
Maak nu de liaison: Klop de eierdooiers met het
citroensap en de room goed door elkaar. Giet dit, al
kloppend, bij de roux tot een mooie saus. Zeef, zo nodig,
de saus door een fijnmazige puntzeef in een schone
steelpan en klop er beetje bij beetje de koude blokjes
boter door. Breng het op smaak met zout, cayennepeper, honing en een scheutje room en dien het zo
snel mogelijk op.

Serveren
14 topjes of takjes dille

8

Leg op elk bord een ring van prei. Nappeer in die
preiring wat botersaus en zet daarop een los
gemaakte savarin van dorade.
Garneer de savarin met een topje dille en serveer het
direct uit.
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Muntsorbet

Sorbets
Bereidingswijze

Benodigdheden
Koude rode wijnglazen gebruiken.

Zet 14 rode wijnglazen in de vriezer.

3
550
3
8

Rasp de gewassen schil van
de citroenen en pers het
sap eruit. Zeef het sap.
Laat de suiker en het water,
zonder te roeren even koken
tot de suiker volledig opgelost is (siroopdikte).
Voeg dan de citroenrasp,
het gezeefde citroensap, de
kleurstof en de muntblaadjes toe. Breng dit mengsel
tot het kookpunt en laat het
even gaan.

citroenen, schil en sap
gr suiker
dl water
druppeltjes groene, plantaardige kleurstof
½ bosje munt, de blaadjes
1 borrelglaasje (30 cc) Crème
de Menthe likeur (groen)
van De Kuyper
36 ijsblokjes (machine in hal)

Neem de pan van het vuur
en voeg de Crème de
Menthe likeur toe. Roer het
goed door en laat het dan tot
ijskoud afkoelen (ca. 30 min.)
in de diepvries.

Muntsorbet

Serveren
Sla de ijsblokjes, net voor het uitserveren, fijn
tot crusht-ijs. Vul er de koude glazen tot de helft
mee op en voeg de ijskoude, geparfumeerde
siroop toe. Roer het geheel eerst even flink door en
serveer het direct uit.

© Cuisine Culinair West-Brabant

te Oud Gastel

9

Cuisine Culinaire Nederland

Januari 2016

afdeling West-Brabant

Receptuur bestemd voor 14 personen

Hertenbiefstuk met appel/Licor 43 saus, cranberrycompote, stoofpeertje en echte Duitse zuurkool Hoofdgerecht
Benodigdheden

Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

Zet 14 grote borden in de warmkast.

Voor de wildfond:
1 ½ eetl. arachideolie
750 gr. wildafval
750 gr. wildbotten
75 gr. wortel
75 gr. ui
1 stengel bleekselderie
½ kleine prei
2 ½ dl. rode wijn
water
3 teentjes knoflook
½ vleesbouillonblokje
4 gekneusde jeneverbessen
4 gekneusde korianderzaadjes
4 gekneusde zwarte
peperkorrels
1 takje tijm
1 laurierblaadje

Hertenbiefstuk met appel/Licor 43 saus, cranberrycompote, stoofpeertje,echte Duitse zuurkool
Doe de arachideolie in een snelkookpan. Voeg het wildafval
en de wildbotten toe. Zet dit goed aan zodat alles kleurt.
Voeg dan de kleingesneden wortel, ui, bleekselderie en
preiblad toe en zet het even mee aan. Giet de olie af.
Blus nu af met de rode wijn en laat dit op een hoog vuur tot
de helft inkoken. Voeg nu zoveel water toe tot alles onder
staat. Breng het aan de kook en schuim het af.
Voeg nu knoflook, vleesbouillonblokje, jeneverbessen,
koriander, peperkorrels, tijm en laurier toe en breng het
weer aan de kook. Doe het deksel op de snelkookpan en zet
het goed vast. Laat het geheel ca. 75 minuten gaan.
Spoel de pan koud, verwijder het deksel en zeef de wildbouillon. Ontvet ze en kook ze tot ca. 3 dl in.
1
1
2
350
1
225

10

citroen
sinaasappel
takjes tijm
gr. cranberry’s
kaneelstokje
gr suiker

Boen, voor de cranberrycompote de citroen en de sinaasappel schoon. Rasp de schil van de citroen en die van de
sinaasappel. Pers beide vruchten boven een zeef uit.
Rits de blaadjes van de takjes tijm.
Doe de cranberry’s in een pan. Voeg de rasp én het sap van
de citroen en de sinaasappel toe alsook de tijmblaadjes, het
kaneelstokje en de suiker.
Z.O.Z.
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Breng het op een middelhoog vuur aan de kook. Draai het
vuur dan laag en laat het geheel ca. 30 min. zachtjes koken
tot alle cranberry’s geknapt zijn. Neem de pan van het vuur en
laat de compote in 30 minuten tot kamertemperatuur afkoelen.
Verwijder het kaneelstokje en druk de compote door een zeef.
7½
150
3
1
1
1
1
1
1
14

dl. goede, rode wijn
gr. suiker
eetl. vloeibare honing
citroen, het sap ervan
kaneelstokje
vanillestokje, in de lengte
opengesneden
groot stuk sinaasappelschil,
zonder het wit
kruidnagel, gekneusd
peperkorrel, gekneusd
stevige kleine stoofpeertjes

2 middelgrote uien
4 teentjes knoflook
2 Elstar appelen
boter, om te stoven
2 afgestreken eetl. suiker
1 kg. zuurkool, uitgelekt
2 laurierblaadjes
12 geplette jeneverbessen
zwarte peper uit de molen
2 glazen witte wijn
2 middelgrote aardappelen
4 afgestreken eetl. boter

4 Elstar appelen
1 citroen, het sap ervan
14 hertenbiefstukjes, elk 125 gr.
boter, om in te bakken
6 dl. wildfond, zie boven
2 dl. Licor 43
125 gr. koude boter
50 gr. amandelschaafsel

Neem een pan die groot genoeg is voor de 14 stoofpeertjes.
Doe er de rode wijn, suiker, honing, citroensap, kaneelstokje, vanillestokje, sinaasappelschil, kruidnagel en
peperkorrel in. Verwarm het geheel op een laag vuur en roer
af en toe tot de suiker volledig opgelost is. Neem de pan dan
van het vuur. Schil de stoofpeertjes maar laat ze heel. Zet de
peertjes in de pan met de wijn en laat het geheel, zonder
deksel, zachtjes pruttelen tot de peertjes zacht zijn.
Dit duurt 1 ½ uur. Zet de peren met een schuimspaan in een
ondiepe schaal (géén aluminium) apart. Laat de wijn op een
middelhoog vuur tot 1/3 inkoken.
Zeef het en besprenkel er later de peren mee.
Pel de ui en de knoflook en snipper ze fijn. Schil de appelen,
verwijder het klokhuis en snijd ze in blokjes.
Smelt de boter in een pan en smoor hierin de ui en knoflook
tot zacht en glazig. Voeg de appelblokjes toe en bak ze even
mee. Voeg de suiker toe en laat die, onder wat roeren, even
karameliseren. Doe er dan de zuurkool bij en roer alles goed
door. Voeg de laurierblaadjes, jeneverbessen en zwarte
peper uit de molen en de witte wijn toe. Breng alles zonder
deksel onder voortdurend roeren aan de kook en laat het in
ca. 20 minuten gaar worden. Rasp ondertussen de aardappelen op een fijne rasp en roer deze, met de boter, door de
zuurkool. Laat het goed mee warmen. De zuurkool wordt
hierdoor wat gebonden en gaat romig smaken.
Verwarm een oven voor tot 75º C.
Schil de appelen en verwijder de klokhuizen. Snijd de kwarten
in kleine stukjes en besprenkel ze met het citroensap.
Bak de hertenbiefstukjes op een hoog vuur rondom in weinig
boter ca. 1 ½ minuut per kant aan, zodat ze van binnen nog
een beetje rosé zijn. Neem ze uit de pan en houd ze, afgedekt in een schaal, in de voorverwarmde oven, warm.
Schenk de wildfond en de Licor 43 bij de bakboter en laat
het even goed doorkoken (alcohol laten verdampen).
Klop van het vuur af de koude boter door de saus.
Voeg de appel en het amandelschaafsel toe en laat de saus
door en door warm worden.

Serveren
Leg op elk warm bord een stoofpeertje en wat Duitse
zuurkool. Leg een hertenbiefstukje midden op het
bord en garneer het met wat cranberrycompote en de
saus. Laat wat perensiroop over het stoofpeertjes lopen.
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Gefrituurd ijsbolletje met ijs en
gember-karamelsaus

Nagerecht

Bereidingswijze

Benodigdheden
Koude diepe borden gebruiken.

Zet 14 diepe borden in de vriezer.

1 vel bakpapier
voor 1 ½ liter roomijs:
8 eierdooiers
225 gr. suiker
7 ½ dl. room
4 ½ dl. volle melk
2 vanillestokjes

Gefrituurd ijsbolletje met ijs en gemberkaramelsaus
Begin direct met het ijs. Leg een vel bakpapier op een
bakplaat en zet die in de vriezer.
Splits de eierdooiers en het eiwit. Zet het eiwit apart.
Klop de eierdooiers met de suiker tot de massa ‘wit’ is.
Breng de room met de melk en de in de lengte opengesneden en uitgekrabde vanillestokjes in een pan, al
roerend, aan de kook (de losse zaadjes geven zo veel meer
smaak af). Laat het, van het vuur af, even trekken.
Verwijder de vanillestokjes. Giet, onder voortdurend roeren, de vanille/room zeer geleidelijk bij het eierdooier/
suiker mengsel. Giet dit verkregen mengsel in de pan
waarin u de room kookte. Laat deze crème au-bain-marie
of op een klein vuur binden. Blijf met een houten spatel
voortdurend roeren tot de crème aan de spatel blijft
hangen en afgekoeld is. Doe ze dan in een sorbetière en
draai er een stevig (belangrijk) ijs van.
Schep er dan, met een ijsschep van 3,5 cm. Ø snel 14
bolletjes ijs uit die u op het koude bakpapier legt. Zet de
ijsbolletjes tot gebruik in de vriezer. Ze moeten goed
koud (bevroren) worden.
Z.O.Z.
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250 gr. Amaretti di Saronno
koekjes
250 vers, bruinbrood kruim,
gedroogd tot paneermeel
eiwitten, zie boven
180 gr. bloem
olie, om in te bakken

Breek de Amaretti koekjes in kleine stukjes en verkruimel dit, tot zéér fijn, met een deegroller. Doe dit in een
brede kom en roer er het bruinbrood kruim door. Klop
de eiwitten, met een paar druppels water, in een diep
bord licht op. Strooi de gezeefde bloem in een ander
diep bord.
Werk nu steeds snel in deze volgorde:
1/ Haal de 14 bevroren ijsbollen door de bloem.
2/ Haal ze dan door het eiwit.
3/ Haal ze door het Amaretti/broodkruim.
4/ Zet ze nu 30 minuten in de vriezer.
5/ Haal ze dan weer door het eiwit.
6/ Haal ze weer door het Amaretti/broodkruim.
7/ Zet ze nu weer 30 minuten of langer in de vriezer.
U kunt kijken of u 14 of 28 ijsbollen maakt!!

Voor de karamelsaus:
50 gr. boter
3 cm. verse gember
230 gr. fijne kristalsuiker
3 dl. water
3 dl. room, tot 70º C. verwarmen

Smelt de boter en voeg de in dunne plakjes gesneden
gember toe. Laat deze ca. 30 minuten in de boter
trekken op 50º C. Doe de kristalsuiker met het water in
een pan met een dikke bodem. Laat de suiker volledig
oplossen. Breng de suikersiroop aan de kook en laat het,
zonder te roeren, ca. 10 minuten koken, tot een donkere,
goud-bruine kleur. Dompel de pan dan direct in koud
water om ervoor te zorgen dat de suikerstroop niet
verder kookt.
Schenk de warme room en de gezeefde gemberboter bij
de warme suikerstroop (deze zal nu niet gaan bruisen, bij
koude room wel) en zet de pan weer op het vuur.
Roer tot er een gladde gemberkaramel-saus ontstaat en
zet ze dan apart. Bij klonteren opnieuw op een laag vuur
zetten en met een garde roeren tot weer een gladde
saus.

Serveren
olie, om in te bakken

Het uitserveren zal per 2 of 3 borden gaan !
Leg in elk bord een lepel gemberkaramel-saus en
spreid die met de achterkant van de lepel over de
spiegel van het bord uit. Zet zo alle borden klaar.
Verhit een laag olie (zodat de ijsbolletjes onder staan) in
een pan tot 190º C.
Leg een paar ijsbolletjes tegelijk in de olie en frituur ze 1
minuut, tot de buitenkant goudbruin is. Laat ze op
keukenpapier uitlekken en bak nieuwe ijsbolletjes.
Leg een gefrituurd ijsbolletje en een gewoon geschept
ijsbolletje in de borden. Schep eventueel wat lauwe
gemberkaramel-saus op het gefrituurde bolletje en
serveer de borden direct uit.
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pag. 6

â

Dorade
De dorade royale is onder fijnproevers de meest geliefde soort uit zijn familie.
Het ovale lichaam en de enigszins spitse snuit zijn roodachtig van kleur en niet gevlekt.
Kenmerkend zijn de zwarte mond- en kieuwholten. Het vaste witte vlees is uitermate
smakelijk en bevat weinig graten. De dorade (ook zeebrasem) komt voor in de warme
Oostatlantische Oceaan en is het algemeenst in de Middellandse Zee.
Komt vers en ingevroren in de handel.

pag. 6 ã Roken. Een goede manier om te beginnen met roken. Een compacte pan met een niet al te dikke bodem, een rooster en
een deksel, oftewel: de rookpan. Het enige wat je daarbij hoeft te doen is rookmot of houtsnippers op de bodem leggen (1 á 2
theelepels), het rooster in de pan leggen, de pan op het gasfornuis, elektrische plaat of barbecue zetten en, als het hout smeult, het
voedsel (in dit geval de vis) erop leggen. Deksel erop schuiven, wachten en lekker eten maar! Er zitten ook een paar kleine nadelen aan
een rookpan. Koud roken is alleen mogelijk als je een generator voor koud roken aanschaft en je kunt er geen grote hoeveelheden in
roken. Denk aan hoogstens een paar kipfiletjes of een handjevol grote garnalen.

Rookpan:
+ Erg compact, past makkelijk in de kast.
+ Binnenshuis te gebruiken onder afzuigkap.
+ Hoeft niet duur te zijn.
- Weinig ruimte in de pan.
- Temperatuur precies afstellen niet mogelijk.

Koud roken:

Koud roken is moeilijker dan warm roken. De temperatuur ligt -afhankelijk van
wat je rookt en het gewenste resultaat- ergens tussen de 10 en 30º C. Het roken kan van 12 uur tot
4 dagen duren. En al die tijd moet je de temperatuur in de gaten houden en zorgen dat de rook
goed blijft! Het resultaat is wel lang houdbaar. Of voedsel genoeg is gerookt is te bepalen door het
gewicht: je moet het verse voedsel vóór het pekelen wegen, en na het roken.
Vis verliest in het proces 13 tot 20% aan gewicht, bij vlees en gevogelte kan het oplopen tot 25%.

Warm roken:

Dit is een stuk makkelijker thuis te doen, maar het resultaat is niet langer
houdbaar geworden dan het normale gare product. Je hebt wel een heerlijke rooksmaak aan het
voedsel gegeven.
Vis wordt gerookt bij een temperatuur tussen de 65 en 71º C, vlees op hogere temperatuur, tussen
de 93 en 107º C. De tijd varieert -afhankelijk van de grootte van het stuk voedsel, en of het al voor
gegaard is- van een half uur tot een aantal uren.
Voor het warm roken van vis kun je een officieel rookoventje gebruiken, of een gewone pan.

pag. 6 ã Savarin vormen: Tulband achtige vormen in diverse uitvoeringen van klein naar groot, met of zonder gat in het
midden, met figuren in de rand of glad, in cake- en/of gistbeslag. Kunnen ‘gedrenkt’ worden als de bekendste uitvoering: een baba.
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