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Nagerecht:  Gestoofde peer met sabayon

van kaneel 

Hoofdgerecht:  Op de vel gebakken kabel-
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olijven en feta

Sorbet: AppelsorbetTussengerecht:  Kip-kerrie salade
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M e n u
Met dank aan de:   3de vrijdagavond Brigade

Parmezaan gelei met tomaatjes, olijven en feta

Slasoep met geroosterd Turks brood

Appelsorbet

Kip-kerrie salade

Op de vel gebakken kabeljauw, preistoemp en 
gesmoord lente-uitje

Gestoofde peer met sabayon van kaneel

  |   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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Parmezaan gelei met tomaatjes, olijven en feta

Parmezaan gelei met tomaatjes, olijven en feta Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Blauwe borden gebruiken.

7 blaadjes gelatine
300 gr. geraspte Parmezaanse

   kaas
9 dl. water
4 verse eiwitten
6 gr. zout

Zet 14 blauwe borden in de grote koeling. 

Week de gelatine in ruim koud water.
Rasp de Parmezaanse kaas en meng deze in een pan
met de 9 dl. water, de eiwitten en het zout. Breng het, al
roerend, aan de kook op een heel laag vuur en giet deze
parmezaanbouillon door een zeef. Knijp de gelatine uit en
los die in de parmezaanbouillon op.
Schenk een bodempje parmezaangelei in de grote koeling
in de 14 koude borden en zet deze bordenstandaard.
Laat de borden in de koeling opstijven.
Beweeg de borden niet meer tijdens het opstijven.

Voor de marinade:
20 ml. olijfolie
40 ml. sushiazijn
40 ml. azijn
80 ml. Chardonnay-azijn
20 ml. water
10 gr. zout
2 afgestr. theel. korianderzaad
2 teentjes knoflook, fijngehakt
4 takjes tijm
4 takjes rozemarijn

Doe de olijfolie, sushiazijn, azijn, Chardonnay-azijn,
water, zout, korianderzaad, knoflook, tijm en de roze-
marijn in een pan en breng het aan de kook.
Laat het vervolgens 30 minuten afkoelen. Zeef het vocht.
Neem de helft van de hoeveelheid en laat dit tot een
stroperige substantie inkoken. Zet de andere helf t apart.

Z.O.Z.
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28 kleine rode cherrytomaatjes
7 kleine gele cherrytomaatjes

14 grote groene olijven
marinade, het niet ingekook-
   te deel (zie boven)

100 gr. Parmezaanse kaas
200 gr. Buratta (Italiaanse kaas)

Halveer de cherrytomaatjes. Marineer de tomatenhelften
in de niet ingekookte marinade.
Snijd 7 olijven in dunne ringen en de rest in partjes.
Snijd de Parmezaanse kaas in kleine stukjes.
Haal de vel van de Buratta kaas. Trek met de hand mooie
stukjes van de kaas. (ga uit van 2 à 3 stukjes per bord)

ingekookte marinade
Fleur de sel

½ bosje bieslook
½ bosje basilicum, de blaadjes

Serveren
Haal de borden uit de koeling. Schik de tomaatjes
op de geleispiegels van de borden; telkens 4 halve
rode en 1 halve gele.

Vervolgens de ringen en partjes olijf, stukjes Parme-
zaanse kaas en stukjes Buratta.
Druppel een weinig ingekookte marinade over het bord
en strooi er wat Fleur de sel over. Maak het geheel af
met een paar takjes bieslook en basilicumblaadjes.
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Slasoep met geroosterd Turks brood

Slasoep met geroosterd Turks brood Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepborden gebruiken.

karkassen + botten van de
scharrelkip (zie tussengerecht)

1 dl. olijfolie
2 dl. droge, witte wijn
4 liter koud water
1 winterwortel, kleingesneden
1 prei, kleingesneden
2 bleekselderij stelen, kleingesn.
½ venkel, kleingesneden
2 teentjes knoflook, geplet
2 takjes tijm
1 takje rozemarijn 
3 laurierblaadjes
1 stukje foelie
6 gr. witte peperkorrels, geplet

Zet 14 diepe borden in de warmkast.

Was de karkassen en de botten van de scharrelkip
zorgvuldig en hak alles klein. Doe dit in een snelkookpan
met de olijfolie. Laat de botten even kleuren en voeg de
witte wijn toe. Laat dit even inkoken. Voeg dan 4 liter
koud water toe. Breng het langzaam aan de kook en
schuim het zorgvuldig af.
Snijd winterwortel, prei, bleekselderij en venkel klein
en doe dit met de geplette knoflook erbij in de pan.
Breng het opnieuw aan de kook en voeg tijm, rozema-
rijn, laurier, foelie en de peperkorrels toe.
Sluit de pan en laat het 75 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open ze en zeef de bouillon.
Kook ze tot 3 liter fond in.
!! Er moet dan eerst 7 ½ dl. naar het tussengerecht !!

L Kook de overgebleven 2,2 liter soep nu verder in tot u
1 ½ liter over hebt.

120 gr. boter
olijfolie

2 sjalotjes, kleingesneden
2 theel. kerriepoeder

Fleur de sel
2 mespuntjes citroenrasp
2 kroppen sla

Verhit de boter met een scheutje olijfolie op een niet te
hoog vuur in een pan en voeg de kleingesneden sjalot
toe. Bak deze kort met de kerriepoeder, vers gemalen
peper en Fleur de sel zodat de sjalot niet kleurt.
Voeg dan de citroenrasp toe.

Z.O.Z.
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!! restant van de baby-gem sla
2 dl. goede witte wijn

1 ½ liter kippenfond (zie boven)
4 dl. room

100 gr. crème fraîche

Pluk de sla, verwijder de grootste nerven en voeg de sla,
samen met het restant baby-gem sla, samen aan het
sjalotmengsel toe. Laat de sla zéér kort slinken (i.v.m. de
kleur) en blus het met de droge, witte wijn af. Voeg de
kippenfond, room en crème fraîche toe. Verwarm de
soep opnieuw en laat ze kort koken. Pureer het mengsel
in de blender en passeer het door een f ijne zeef.

1 Turks brood
goede extra vierge olijfolie
Fleur de sel
wat blaadjes sla

Serveren
Snijd mooie sneden van het Turks brood en
rooster die in een grillpan.

Besprenkel ze met olijfolie en strooi er wat Fleur de sel
over. Schenk de hete soep in de voorverwarmde borden
en leg op elk bord een sneetje geroosterd Turks brood
met een stukje sla. Leg eventueel nog een slablaadje in
de soep. Serveer het direct uit.
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Kip-kerrie salade

Kip-kerrie salade

Benodigdheden Bereidingswijze

Vierkante borden gebruiken:

2 schoongemaakte biologische
   scharrelkippen à 1,5 kg. elk

Zet 14 borden klaar (kamertemperatuur).

Snijd de dijen en de borstfilets van de scharrelkippen.
Haal voorzichtig het vel van de borstfilets en bewaar
beiden. Haal het vlees van de poten. 
De klein gehakte  karkassen en de botten van de poten
gaan naar de soep! Snijd het dijenvlees en de haasjes
van de borstfilets in kleine stukjes. Zet ze apart.
Zet ook de borstfilets apart.

Voor de kerriedressing:

2 eetl. water
2 eetl. olijfolie
2 mespuntjes kerriepoeder
4 stengels citroengras, klein

   gesneden
zout, peper uit de molen

2 eetl. gembersiroop
1 ½ dl. kippenfond (van de soep)

6 druppels citroensap
6 eetl. sushiazijn
2 eetl. mirin (= zoete Japanse

   rijstwijn)

Verhit voor de kerriedressing het water en de olijfolie in
een pannetje en zweet het kerriepoeder en het citroen-
gras op een laag vuur kort aan, zonder het te laten
kleuren. Voeg wat zout en peper uit de molen toe.
Voeg gembersiroop, kippenfond, citroensap, sushi-
azijn en mirin toe en laat het, op een laag vuur, trekken.
Zeef de dressing en laat het inkoken (Niet te ver. Voeg zo
nodig wat water toe).

Voor de kerriecrème:

120 gr. zelfgemaakte mayonaise
2 eetl. water
1 theel. olijfolie

Maak zelf een mayonaise.
Verhit voor de kerriecrème het water met de olijfolie en
het kerriepoeder.                                                   Z.O.Z.
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2 theel. kerriepoeder
2 eetl. goede witte wijn
4 eetl. crème fraîche
2 eetl. sushiazijn

wat citroenrasp
peper uit de molen
fijn zeezout

Blus het af met de witte wijn. Laat het afkoelen. 
Meng de mayonaise, crème fraîche, sushiazijn en wat
citroenrasp door het afgekoelde kerriemengsel en breng
het geheel op smaak met peper uit de molen en wat fijn
zeezout. Bewaar het tot gebruik in de koeling.

Voor een krokant kippenvel:

4 kippenborst vellen
Verwarm een oven voor tot 180º C.
Leg een vel bakpapier op een bakplaat. Snijd de ergste
vetranden van de kippenvellen en leg ze dan, goed
uitgespreid, op het bakpapier. Leg daarop een 2de vel
bakpapier en plaats daarop een grote ovenschaal, zodat
de velletjes mooi glad blijven. Plaats ze ca 25 minuten in
de oven. Controleer of de velletjes mooi krokant zijn,
anders nog ca 5 minuten laten gaan. Leg de kippen-
velletjes dan op keukenpapier zodat het vet er goed uit
kan trekken. Snijd ze dan in kleine krokante kruimels.

Voor de kip-kerrie salade:

3 dl. kippenfond (van de soep)
1 mespuntje kerriepoeder

het in stukken gesneden vlees
   van de kippendijen
zout, peper uit de molen

1 Granny Smith appel
1 sjalot, fijn gesnipperd

wat citroensap
kerriecrème (zie boven)

Breng voor de salade de kippenfond en kerriepoeder
aan de kook. Wrijf het in stukken gesneden vlees van de
kippendijen in met zout en peper uit de molen. Leg het
in de kippenfond en pocheer het, op een laag vuur, net
gaar. Zet het vuur uit en laat de kip in het vocht afkoelen.
Zeef de kipblokjes en meng die met de in blokjes ge-
sneden Granny Smith appel en sjalot. Voeg zoveel
kerriecrème** toe dat er een mooie, smeuïge salade
ontstaat. ** Zorg wel dat er voldoende kerriecrème over is
voor de opmaak van de borden.

Voor de gerookte kipfilets:

4 kippenborsten
1 ½ eetl. rookmot

Rook de kippenborsten, op de gebruikelijke manier, 6
minuten boven de rookmot. Haal de borsten uit het rook
oventje en laat ze zachtjes in een koekenpan met anti-
aanbaklaag verder garen. Snijd plakjes van de gerookte
kippenborsten.

2 stelen bleekselderij
1 Granny Smith appel
2 kropjes baby-gem sla, neem

   de mooiste blaadjes
   (overschot naar de soep)

30 roze peperkorrels, fijngehakt
kippenvel (zie boven)

1 bakje Asanga Cress
1 bakje Red Shiso Cress

Serveren
Blancheer de bleekselderij in water met wat zout
net gaar. Koel ze direct af in koud water. Snijd

mooie, driehoekige plakjes van de Granny Smith appel.
Schik op elk bord 1 blaadje baby-gem sla en leg hierin
de kip-kerrie salade. Trek een streep kerriecrème naast
het baby-gem blad. Plaats de plakjes gerookte kippen-
borst daar onder. Leg selderij en appel op het bord.
Druppel wat kerriedressing op het bord en strooi er wat
roze peperkorrels en kippenvel over. Garneer het met
wat verse takjes Cress. 
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Appelsorbet

Appelsorbet Sorbets

Benodigdheden   Bereidingswijze

Koude coupes gebruiken.

3 Granny Smith appelen
1/4 citroen, met schil

2 dl. appelsap
2 ½ dl. water
150 gr. suiker

1 eiwit

Zet 14 glazen coupes in de vriezer.

Schil de Granny Smith appelen en snijd ze in vieren.
Verwijder de klokhuizen. Snijd de kwarten in blokjes.
Schil de ¼ citroen, mét schil, in plakjes.
Doe de appelpartjes, citroenplakjes, appelsap, water en
de suiker in een pan en breng het geheel aan de kook.
Laat de appel zacht worden.

Laat de massa afkoelen. Draai alles fijn in de blender en
wrijf deze massa door een fijne zeef.
Doe alles over in de sorbetière.
Draai er ter zijner tijd een mooi sorbetijs van. 
Voeg halverwege een stijfgeslagen eiwit toe.

Serveren
Vul de koude coupes met een ‘gespoten torentje’
sorbetijs en serveer het direct uit.
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Op de vel gebakken kabeljauw, preistoemp en

gesmoord lente-uitje

Op de vel gebakken kabeljauw, preistoemp
en gesmoord lente-uitje Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

14 stukjes kabeljauw mét vel
   14 x 120 gram 

200 gr. boter, om te bakken
zout en peper uit de molen

Zet 14 grote borden in de warmkast.

Controleer de kabeljauw op nog eventueel aanwezige
graatjes. Snijd de kabeljauw in 14 gelijke partjes (ca. 120
gr. elk). Kruid de vis met zout en peper uit de molen. 
Laat de vis op de vel in de net gekleurde boter (beurre
noisetteÏ), in twee grote braadpannen, ca. 2 minuten
bakken. Haal de vis uit de pannen en leg ze op een
bakblik. Laat ze onder een vel aluminiumfolie rusten tot
verder gebruik. Bewaar de bakboter. Verwarm een oven
voor tot 150º C.

Voor de mosterdsaus:

150 gr. van de bakboter (zie boven)
1 kleine venkel
3 sjalotten
3 eetl. kappertjes, droog gedept
3 eetl. krulpeterselie

2 ½ dl. goede witte wijn
2 dl. Noilly Prat
½ liter visbouillon
4 dl. room

zout en peper uit de molen
1 scheutje Pernod

Passeer de bakboter van de vis in een pannetje. Neem
hiervan 150 gram en voeg dan de kleingesneden venkel,
sjalot, kappertjes en krulpeterselie toe, alles goed
kleingesneden. Laat dit even gaan en voeg dan de witte
wijn en de Noilly Prat toe. Laat dit tot de helft inkoken.
Voeg dan de visbouillon toe en laat dit weer tot de helft
inkoken. Zeef de massa en bewaar de pulp. Voeg de
room toe en laat het geheel tot de gewenste dikte
inkoken. Breng het op smaak met zout en peper uit de
molen en een scheutje Pernod. 

Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel10



Februari  2016
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Dijon mosterd
paar druppels citroensap

Voeg, al proevend, naar eigen idee Dijon mosterd en
wat citroensap toe tot u de juiste smaak hebt.

Voor de preistoemp:

2 hele preien, dus mét groen
zout, peper uit de molen
klontje boter

1 kg. Rattes du Tourquet
   aardappelen
klontje boter
zout, peper uit de molen

Snijd van de hele, gewassen preien de helft van het wit
af en gooi deze stompjes weg. Snijd de prei in zeer fijne
blokjes. Zet deze met wat boter, wat zout en peper uit
de molen aan. Laat het gaan tot al het vocht verdwenen
is en voeg een klontje boter toe om het geheel te
binden.
Schil de aardappelen en kook ze in water met wat zout
gaar. Giet ze af en laat ze op het vuur even drogen.
Druk de aardappelen door een aardappelknijper en voeg
wat boter toe. Meng de gegaarde blokjes prei met de
aardappelpuree en breng het op smaak met wat zout en
peper uit de molen.

14 lente-uitjes of het wit van zeer
   dunne prei
grof zout

14 worteltjes
klontje boter + wat suiker

Snijd de steel van de lente-uitjes of de dunne prei
(indien verkrijgbaar) in drieën. Bind de lente-uitjes met
een groen reepje samen. Blancheer deze kort in een
beetje gezouten water. 
U kunt de stronkjes ook kort frituren (aan u de keuze).
Bestrooi ze met wat grof zout. Snijd elk worteltje in 3
evenlange stukken (ca. 4 cm. elk) en kook deze nét beet-
gaar. Spoel ze tot lauw. Net voor het uitserveren even
stoven in de boter en glanzen met wat suiker.

Serveren
Verwarm de vis, voor het uitserveren, in de voor-
verwarmde oven.
Schik de preipuree (stoemp is Belgisch voor puree)

iets boven het midden van een warm bord. Leg de
kabeljauwmoot daaronder tegenaan. Garneer met wat
pulp (zie boven). Leg 3 samengebonden stronkjes lente-
ui of 1 preistronkje op de preistoemp en 4 worteltjes
naast de vis. Werk het geheel met de mosterdsaus af. 
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Gestoofde peer met sabayon van kaneel

Gestoofde peer met sabayon van kaneel Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Gebruik schaaltjes van 14 cm. Ø

Voor de gebakken peertjes:

6 handpeertjes, geschild
2 klontjes boter

wat citroensap
6 cm. citroengras, grof gehakt
2 vanillestokjes, het merg

10 verse limoenblaadjes
10 rozemarijnnaaldjes

Zet 14 kleine schaaltjes klaar (14 cm Ø).

Schil voor de gebakken peertjes de handpeertjes, snijd
ze in vieren, verwijder de klokhuizen en snijd het vrucht-
vlees in blokjes. Verhit de boter tot beurre noisetteÏ.
Kruid de boter dan met citroensap, citroengras, vanille
merg, limoenblaadjes en de rozemarijnnaaldjes.
Neem de pan van het vuur, voeg de perenblokjes toe en
roer dit zachtjes door de boter.

Voor de gestoofde peertjes:

2 dl. rode port
6 dl rode wijn
6 geschilde stoofpeertjes
2 kaneelstokjes, gebroken
6 kruidnagels
4 steranijs
4 eetl suiker
2 sinaasappelen, de oranje schil

   ervan

Meng voor de gestoofde peertjes de rode port met de
rode wijn. Schil de stoofpeertjes. Zet deze in een pas-
send pannetje in het port/wijn mengsel, tot ze net onder
staan. Voeg de gebroken kaneelstokjes, kruidnagels,
steranijs, suiker en oranje sinaasappelschil, zónder
het wit, toe. Dek het af met een uitgeknipt stuk bakpapier
dat zo groot is als de pan en leg dit op de vloeistof.
Laat de peren, op een zacht vuurtje, ca. 1 uur garen of
tot ze zacht maar toch stevig zijn. Laat de peertjes dan in
de vloeistof afkoelen.

Voor de amandelcrème:

150 gr. zachte boter
180 gr. poedersuiker

1 scheutje rum
180 gr. amandelpoeder
15 gr. kokos crème poeder (toko)

300 gr. room

Snijd voor de amandelcrème de zachte boter in stukjes.
Roer er met een houten lepel de poedersuiker en een
scheutje rum door tot je een witte, gladde massa krijgt.
Roer er dan het amandelpoeder en het kokos crème
poeder door.

Z.O.Z.
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2 eieren Voeg de room toe. Klop vervolgens de eieren één voor
één door de massa.

Voor de sabayon:

100 gr. Poire Williams
100 gr. eierdooier
65 gr. suiker

250 gr. room, lobbig geklopt

Verwarm voor de sabayon, onder voortdurend kloppen,
de Poire Williams, de eierdooiers en de suiker tot 85º
C. Giet deze gebonden sabayon vervolgens in een
mengkom en bedek het oppervlak van de sabayon met
plasticfolie, zodat er zich geen vliesje kan vormen.
Laat het geheel nu langzaam afkoelen.
Spatel er tot slot de opgeklopte room door.
Bewaar het in de koeling.

Serveren
Verwarm een grote oven voor tot 230º C.
Leg op elke bodem van de schaaltjes wat
gebakken peertjes. Doe de amandelcrème in een

spuitzak en spuit de crème over de peertjes, zodat deze
onder de amandelcrème liggen.
Zet de schaaltjes nu ca. 10 minuten in de voorver-
warmde oven.
Snijd intussen de gestoofde peertjes in tweeën en snijd
deze helften in drieën (grotere exemplaren in vieren. U moet
in totaal 14 x 3 = 42 halve maantjes krijgen).
Verwijder zo nodig het klokhuis. Druk in elk schaaltje 3
maantjes in de crème.
Schep een lepel sabayon op elk schaaltje en serveer dit
direct uit.

PS. De ietwat korrelige bite van het vruchtvlees komt door de
aanwezigheid van de hardere steencellen in het vruchtvlees.
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Sainte-Maure de Touraine kaasje

Beurre noisette

Goudsbloem

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

pag. 7 â De Sainte-Maure de Touraine AOP is een Franse kaas uit de Touraine, in de Indre-et-Loire.
De kaas behoort tot de zogenaamde zachte kazen en is de vader van de zachte
witte-korstkazen. De kaas is een van de 44 Franse kazen die het roodgele
Europese AOC/AOP-keurmerk, dat sinds januari 2012 het AOC-label vervangt,
mag voeren.
Productie:
De geitenmelk wordt na ontvangst licht aangezuurd met stremsel, het
stremmingsproces duurt daardoor 24 uur. Het in de vormen doen van de kaas
gaat voorzichtig, om de wrongel zo min mogelijk te breken. Uit de vorm wordt de
kaas gezouten en met houtskool as bestoven.
Hierna start de rijping, die minimaal 10 dagen duurt vanaf de start van het
stremmen. Rijping vindt plaats bij een temperatuur van 11°C en een vochtig-
heidsgraad van 90%. De kaas krijgt een lichte, grijs-blauwige schimmellaag op
de korst. De kaasmassa is stevig en heeft een duidelijke geitenkaassmaak.
Kenmerkend voor de kaas is het roggestrootje dat in de lengte in het midden zit.
Dit roggestrootje is bedoeld om het afgieten van het vocht uit de kaas beter te
laten verlopen en het inwendige tijdens de rijping te ventileren. 
Op het rietje is het productienummer gegraveerd.

pag. 10 ã Beurre noisette is bruin gebakken boter. De Franse term betekent letterlijk hazelnootboter. 
Er worden echter geen noten gebruikt: de naam slaat op de nootachtige smaakt die
boter krijgt wanneer het bruin kleurt.
Beurre noisette is lekker bij hartige en zoete gerechten. Als de beurre noisette
gebruikt wordt bij vis-, vlees- ei- of groentegerechten, wordt het vaak afgeblust met
citroensap. In de Franse keuken komt beurre noisette regelmatig voor in het beslag
van broden, gebak en taarten. 
Om beurre noisette te maken is belangrijk dat je een pan met dikke bodem
gebruikt, zodat de boter niet direct verbrand. Gooi voor de beurre noisette niet een
blok boter in de pan, maar snijd de boter in gelijke stukken. Zo smelt de boter
gelijkmatig en snel. Blijf altijd bij de beurre noisette en roer continu. Op een
gegeven moment ontstaat er schuim en belletjes op de boter: nu verdampt het
water in de boter en scheiden de eiwitten zich van het vet. De boter zal nu snel
verkleuren. Haal net voordat de boter bruin genoeg is de pan van het vuur of blus
af met bijvoorbeeld citroensap, room of roomkaas en schenk de beurre noisette in
een schaaltje. Je kunt het meteen serveren of na afkoelen circa twee weken afgesloten in de koelkast bewaren.

pag. 10 Ð Goudsbloem (Calendula) is een geslacht van twaalf tot twintig
soorten eenjarige of overblijvende, groenblijvende kruidachtige planten uit de
composieten familie Compositae oftewel Asteraceae. Ze komen van nature voor
van het Middellands Zeegebied tot Iran.
De bladeren van deze planten zijn 4-18 cm lang, ongedeeld, en vaak ruw
behaard. De kleur van de bloemhoofdjes varieert van lichtgeel tot diep oranje. Ze
hebben een doorsnee van 3-7 cm en hebben zowel buisbloemen als lintbloemen.
De bladen en kroonbladen van Calendula officinalis zijn eetbaar.
De bladen kunnen zoet zijn, maar meestal zijn ze bitter, reden waarom ze meestal
in salades gebruikt worden.
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