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Fotoblad

Amuse: Ceviche van Coquille St.-Jacques met

kaviaar

Soep: Romige zalmsoep

Sorbet: Limoncello sorbetTussengerecht: Groene asperges in tonijn

Nagerecht: Poire Belle Hélène met een bavarois

met Poire Williams

Hoofdgerecht: Slierasperges met zwezerik
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M e n u
Met dank aan de:   1ste dinsdagavond Brigade

Ceviche van Coquille St.-Jacques met kaviaar

Romige zalmsoep

Groene asperges in tonijn

Limoncello sorbet

Slierasperges met zwezerik

 Poire Belle Hélène met een bavarois met Poire Williams 

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

LET OP: alle receptuur is voortaan geschreven op basis van 12 personen !
Er worden ingrediënten bijgelegd en/of ingehouden (vlees, vis gevogelte, wild en een aantal groenten) naar gelang de sterkte van
de Brigade.   GEEF DUS TIJDIG NIEUWE OF VERTREKKENDE LEDEN DOOR !
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Chevice van Coquille St.-Jacques met kaviaar

CevicheÎ van Coquille St.-Jacques 
met kaviaar Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Groot bord gebruiken.

1 pot zwarte olijven, zonder pit
150 gr.

Zet 12 grootte borden bij de uitgiftebalie klaar. 

Verwarm een oven voor tot 180º C.
Kook de zwarte olijven 10 minuten in ruim water. 
Giet ze af en leg ze in de voorverwarmde oven tot ze
helemaal droog zijn. 
Maal ze in de keukenmachine tot een grof poeder.

12 Coquilles St.-Jacques, schoon Snijd elke schoongemaakte Coquille St.-Jacques in 4
dunne plakjes.

100 gr. Dijonmosterd, fijn
2 dl. limoensap
4 dl. olijfolie, extra vierge

zout

Meng voor de cevichedressing de Dijonmosterd, limoen-
sap en de olijfolie met een staafmixer en voeg het lava-
zout naar smaak toe.
Zet hiervan 1 ½ dl. apart (½ + 1 dl.) voor de dressing.

rest van de cevichedressing
   (zie hierboven)
zwarte peper, uit de molen
zwart lavazout (Hawaii)

Doe de rest van de cevichedressing (= totaal - 1½ dl.) in
een glazen kom, doe er naar smaak zwarte peper uit de
molen en zwart lavazout bij. Haal hier voorzichtig de
plakjes Coquille St.-Jacques door en laat ze tot gebruik
hierin marineren.

Z.O.Z.
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6 stronkjes witlof
4 dl. zelfgemaakte mayonaise

 (noot: op 1 dooier kan 2 ½ dl. olie)

(let op: 1 dl. is voor dit gerecht +
  3 dl. naar tussengerecht)

Snijd uit elke stronk witlof aan de onderkant de bittere
kern weg. Snijd elk stronkje in tweeën. Snijd elk deel in
dunne reepjes (julienne). Maak voor de saus eerst een
zelfgemaakte mayonaise (doe hiervan 3 dl. mayonaise naar het

tussengerecht).

1 dl. mayonaise (zie boven)
200 gr. crème fraîche

½ dl. apart gezette ceviche-
   dressing (zie boven)
zout, peper uit de molen

Meng de 1 dl. mayonaise met de crème fraîche en de
cevichedressing. Voeg de witlof-julienne (zie boven) toe en
breng het, zo nodig, op smaak met zout en peper uit de
molen.

sneden oud witbrood
knoflook + zout
olie of geklaarde boter
zout

1 krop paksoi blaadjes (toko)
1 potje zwarte kaviaar (lompvis)

15 radijsjes, in 150 reepjes
10 champignons, in 150 reepjes

olijvenpoeder
1 dl. cevichedressing (zie boven)
2 theel. honing

Serveren
Snijd voor de croutons de korsten van het oud
witbrood. Snipper de knoflook fijn. Doe het
samen met wat zout in een kom en zet het losjes

door elkaar. Giet er olie of geklaarde boter over en zet
het weer goed om, zodat de olie/boter zoveel mogelijk
overal raakt. Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag
en bak de croutons hierin, al omscheppend, goudgeel.
Verdeel over elk bord wat blaadjes paksoi.
Verdeel daarover 4 kleine hoopjes aangemaakte witlof-
salade en leg op elk hoopje een schijfje Coquille St.-
Jacques met wat kaviaar.
Garneer het met de reepjes radijs en champignon, de
croutons en het olijvenpoeder.
Druppel wat cevichedressing, met de honing aange-
maakt, over het gerecht.
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Dooiers in de vacumeerzak

buiten de machine sealen

Romige zalmsoep

Romige zalmsoep Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

12 kwarteleitjes
1 dl. olie

Verwarm de sous-vide voor tot 63º C.
Breek de kwarteleitjes en zet
de dooiers apart. Maak de
binnenzijde van de vacuüm zak met
wat olie vet. Vul de zak met een
laagje olie en laat de dooiers in de
zak glijden. Zorg dat alle dooiers
onderstaan. Hang de zak aan de bui-
tenkant van de vacumeermachine,
met de bovenkant van de zak in de
machine over het verwarmingsele-
ment, druk er zoveel mogelijk lucht
uit, sluit de klep en seal de zak zo dicht (zie foto); dit duurt even.

De zak wordt dus niet vacuüm gezogen! Laat de kwarteleier-
dooiertjes één uur, in een sous-vide van 63º C., garen.

Warme diepe borden gebruiken.

1 ½ kg. visgraten
2 grote uien

1 ½ winterwortel
1 wit van prei
2 stelen bleekselderij

100 gr. boter
4 dl. droge witte wijn

2 ½ liter koud water
1 boeket garni
1 citroen, gewassen en in

   schijfjes
1 theel. venkelzaadjes

150 gr. champignons
6 witte peperkorrels, geplet

Zet 12 diepe borden in de warmkast.

Was de visgraten met koud water en verwijder zorgvul-
dig alle bloedresten. Snijd de ui, wortel, prei en bleek-
selderij in kleine blokjes. Laat deze mirepoix in de boter
ca. 5 minuten fruiten, zonder het te laten kleuren. Blus
het met de witte wijn bij en laat het even gaan. 
Doe alles dan in een snelkookpan, leg er de gewassen
graten op en laat het geheel, met het deksel los op de
pan, 10 minuten, op een klein vuur stoven.

Z.O.Z.
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Voeg het koude water toe, breng het aan de kook en
schuim het zorgvuldig af. Voeg nu het boeket garni,
citroen, venkelzaadjes, champignons en de geplette
peperkorrels toe. Breng het aan de kook, sluit de pan en
laat het 60 minuten gaan. Spoel de pan koud, open het
deksel en zeef de bouillon.
Laat deze nu tot 2 liter inkoken.

12 mosselen
12 groene asperges
45 gr. peterselie, alléén het blad
½ dl. olijfolie

Kook de mosselen op eigen manier gaar.
Snijd de groene asperges in stukken van 4 cm. (incl. de

kop), kook ze gaar en houd ze warm. Snijd van de steel
nog eens 12 stukjes van 4 cm. af. Snijd daar piepkleine
blokjes van.
Blancheer de peterselieblaadjes, spoel ze koud en
droog ze. Pureer de peterselieblaadjes met de olijfolie.
Zet de peterselie-olie apart. 

300 gr. venkel
300 gr. wit van prei

3 dl. witte wijn
250 gr. verse zalm

2 liter visbouillon (zie boven)
2 dl. room

500 gr. verse zalm (roken ?)
zout, peper uit de molen

1 limoen, de rasp ervan

Snijd de venkel en de prei fijn. Doe de witte wijn in een
pan, voeg de fijngesneden venkel, prei en de verse zalm
toe. Kook alles gaar. Pureer het geheel en zeef het.
Voeg dan de visbouillon en de room toe, roer het even
goed door en houd deze soep warm.
Snijd de 500 gr. verse zalm in kleine blokjes (= brunoise).
Breng op smaak met zout, peper uit de molen en de
limoenrasp.

Let op: Voor de smaak kunt u de 500 gr. verse zalm ook
eerst even kort in een rookoventje roken (Het is een tip,

maar dat maakt de brigade verder zélf uit !).

wat dille
wat peterselie
wat Shiso purper Cress

Serveren
Verdeel de zalm-brunoise in een bergje over het
midden van de borden. Schep er wat peterselie-
olie op. Leg er een open mosselschelp op met de

mossel links. Leg in het midden een in de lengte doorge-
sneden aspergekopje en rechts een voorzichtig uit de olie
gehaald kwarteleierdooiertje (dit moet heel blijven).
Garneer met de piepkleine groene aspergeblokjes de
bovenkant van de (gerookte) zalmbrunoise en in de boven-
kant van de mosselschelp. Versier het geheel met wat
dille, peterselie en wat Shiso purper Cress (zie foto).
Serveer de borden uit. 
Schep of schenk er de hete soep aan tafel omheen.
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Groene asperges in tonijn

Groene asperges in tonijn Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Kleine borden gebruiken.

100 gr. verse gember, zéér klein
   gesneden

1 sjalot, gesnipperd
2 stengels citroengras, gekneusd
1 teentje knoflook, kleingesneden
1 bosje koriander, kleingesneden
1 dl. azijn
2 limoenen, -rasp + -sap
4 dl. olie

zout, peper uit de molen

Zet 12 kleine borden op de uitgiftebalie.

Maak een
marinade
van gember,
sjalot, ci-
troengras,
knoflook,
koriander,
azijn, het
limoenrasp
en -sap.
Zet alles
goed door
elkaar en
voeg de olie
toe.
Zet het nog
eens door
elkaar.
Breng het op
smaak met zout en peper uit de molen.
Zet apart tot gebruik.

3 dl. mayonaise (van het voor-

   gerecht)
200 gr. tuinkers

2 eetl. sushiazijn
2 eetl. citroensap

zout, peper uit de molen

Doe bij 3 dl. zelfgemaakte mayonaise (van het voorge-

recht) de tuinkers, sushiazijn en citroensap in een
beker en zet het met een staafmixer om. Breng het op
smaak met zout en peper uit de molen.

200 gr. suiker
2 dl. water

15 gr. agar-agar poeder
3 dl. citroensap (van de sorbet)

24 groene asperges
(7 cm. incl. kop)

Kook voor het gegeleerd citroensap de suiker en het
water tot de suiker gesmolten is (enkele minuten).
Neem de pan van het vuur en los er de agar-agar in op.
Even laten koken. Roer er dan het citroensap door tot
een mooie dikke saus. Laat het afkoelen en in de koeling
verder opstijven tot net voor het uitserveren.
Schil van de 24 groene asperges bij wat dikkere asper-
ges en verwijder de onderkanten. Leg ze ca. 30 minuten
in koud water. Snijd ze op 7 cm., incl. de kop, af.
Snijd de overgebleven onderkanten in de lengte door-
midden. Dompel al de asperges maximaal 3 minuten in
kokend water tot beetgaar en spoel ze koud.
Laat ze goed uitlekken.                                         Z.O.Z.
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900 gr. tonijn,
zout, peper uit de molen
marinade (zie boven)
tuinkersmayonaise
gegeleerd citroensap

Pak de tonijn strak in aluminiumfolie en leg deze 20
minuten, op een bord, in de vriezer.
Haal ze dan uit de aluminiumfolie en snijd de tonijn op
de snijmachine op stand 16 in plakken. Breng op smaak
met zout en peper uit de molen. Snijd deze plakken in
het formaat 4 x 16 cm. Leg ze op een bakplaat en smeer
ze met de marinade in (één kant). 
Laat ze tot verder gebruik marineren.
Leg rechtsboven op het bord een spiegeltje tuinkers-
mayonaise en linksonder een spiegeltje kleingesneden,
gegeleerd citroensap.

asperge onderkanten 
   (zie boven)

4 radijsjes, in dunne plakjes
Daikon Cress

Serveren
Rol, tegen het uitserveren, 2 groene asperges
met de hand stevig in een plakje gemarineerde
tonijn. Gemarineerde kant binnen.

Laat de koppen eruit steken (zie foto).
Zet die rechtsboven in de tuinkersmayonaise.
Garneer linksonder het gegeleerd citroensap met wat, in
de lengte doorgesneden, asperge onderkanten en wat
plakjes radijs. Bestrooi het met wat Daikon Cress.
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Limoncello sorbet

Limoncello sorbet Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude citroenschillen gebruiken.

2 citroenen, de rasp ervan
1 dl. vers citroensap (van 4 stuks)
2 citroenen (extra)
1 dl. limoncello (Italiaanse likeur

   op basis van citroenen)
2 ½ dl. room
200 gr. crème fraîche
125 gr. poedersuiker

2 eiwitten
gecrushed ijs

! Pers de rest van de citroenen uit
    en laat dit sap bij de andere
    gerechten gebruiken !!

Zet 12 kleine bordjes in de vriezer.

Rasp van 2
citroenen
de schil met
een fijne
rasp.
Pers van de
(2 + 2), dus 4
citroenen,
het sap eruit
zodat u 1 dl.
sap krijgt.
Doe de
limoncello,
het citroen-
sap, room,
crème 
fraîche, poedersuiker en de citroenrasp in de keuken-
machine om alles te mengen tot een egale massa. 
Draai er t.z.t. een mooi sorbetijs van. Voeg halverwege
de draaitijd de stijfgeslagen eiwitten toe.
Lepel alle (12 stuks) halve citroenen uit (niet kapot steken) 
zodat u 12 halve schillen overhoud. 
Snijd de halve citroenen aan de onderkant even aan,
zodat ze makkelijk op het bord blijven staan. Zet de 12
uitgeholde citroenschillen op een bordje met wat
gecrusht ijs (uit de ijsblokjesmachine) in de vriezer.

12 muntblaadjes
Serveren
Vul de (bevroren) halve citroenen met sorbetijs en
zet ze nog even terug in de vriezer.
Garneer ze met een muntblaadje en serveer ze

direct op het bordje uit.
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Slierasperges met zwezerik

Slierasperges met zwezerik Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

1200 gr. hartzwezerik (kalf)
1 runderbouillonblokje
1 runderbouillonblokje
1 winterwortel, kleingesneden
1 ui, kleingesneden
1 prei, kleingesneden
2 stelen bleekselderij, klein-

   gesneden
1 takje tijm
1 takje rozemarijn

Zet 12 grote borden in de warmkast.

Spoel de kalfszwezerik goed in koud, stromend water.
Doe de zwezerik in een pan koud water met een runder-
bouillonblokje en laat het 3 minuten koken. 
Spoel de zwezerik koud. Breng in een pan koud water
een runderbouillonblokje, wortel, ui, prei, selderij,
tijm en rozemarijn aan de kook en blancheer daarin de
zwezerik, die net onder staat, ca. 5 minuten. Laat de
zwezerik in deze bouillon afkoelen.
Ontvlies ze dan zorgvuldig.

1,2 kg aardappelen
wat room
wat boter
zout, peper uit de molen
boter, om in te vetten

Schil de aardappelen. Snijd ze in blokjes en kook die,
met wat zout, gaar. Haal ze door een pureeknijper.
Maak het aan met wat room en boter, zout en peper uit
de molen. Doe dit in een spuitzak en spuit er, op een,
met boter ingevette bakplaat, mooie rozetjes van.
Zet ze apart.

15 gr. gedroogde morieljes
3 dl. water

2 ½ kg. asperges

Was de morieljes goed en laat ze in 3 dl. water weken.
Knip de geweekte morieljes in tweeën, zeef het week-
vocht door een koffiefilter en zet het apart.
Was de doorgeknipte morieljes apart een aantal keer en
laat ze goed uitlekken. Leg de asperges vooraf tenmin-
ste 30 minuten in koud water.

Z.O.Z.
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Draai de asperge na elke schilbeweging (van boven naar

beneden) een beetje en laat de schilbewegingen elkaar
overlappen. Snijd 1 ½ cm van de onderkant af.
Leg ze na het schillen direct in koud water.
Leg de asperges t.z.t. in een ruime pan, voeg koud  water (ze moeten
helemaal onder staan) en wat zout (of een kippenbouillonblokje) toe
en breng het, met het deksel op de pan, aan de kook. Zodra het water
kookt het vuur klein draaien en de asperges, afhankelijk van de
versheid en de dikte, 2 tot 6 minuten tegen de kook aanhouden.
Neem dan de pan van het vuur en laat de asperges nog een minuut of
20 in het hete vocht doorgaren. De asperges zijn goed als u met een
vork gemakkelijk in het ondereinde kunt prikken.
U moet wel enige weerstand voelen. (U kunt ook de schillen en
onderkanten mee koken. Dit geeft méér smaak maar de asperges zijn

iets minder wit). Haal ze voorzichtig uit de pan en laat ze uitlekken.

250 gr. cantharellen
morieljes (zie boven)

125 gr. shiitake
200 gr. oesterzwam
200 gr. champignons de Paris

5 eetl. glace de viande Ï

Maak de cantharellen, shiitake en de oesterzwam en
champignons de Paris schoon en snijd ze in plakjes.
Voeg de morieljes toe.
Doe alles in een pannetje en voeg het morieljevocht toe. 
Kook dit tot 1/3 in en voeg dan de glace de viande toe.
Laat het nog even doorkoken.

1 bakje gekleurde worteltjes
olijfolie

4 takjes rozemarijn, de naaldjes
zout, peper uit de molen

Verwarm een oven voor tot 180º C.
Maak de gekleurde worteltjes schoon en snijd ze daar-
na schuins, overdwars, in stukjes van 2 à 3 cm. Leg ze
op een ovenschaal, besproei ze met olijfolie, voeg de
rozemarijnnaaldjes, zout en peper uit de molen toe en
meng het met elkaar. Verwarm het geheel ca. 10 min. in
de voorverwarmde oven en grill ze nog ca. 5 minuten
onder de grill na.

zout, peper uit de molen
4 dl. kalfsfond

2 ½ theel. truffelolie
100 gr. koude boter

Bestrooi de paddestoelen (zie boven) met zout en peper
uit de molen. Voeg de kalfsfond bij de paddestoelen,
laat het even inkoken. Voeg op het laatste moment de
truffelolie toe en monteer met de koude boter.

kalfszwezerik (zie boven)

zout, peper uit de molen
wat bloem
zonnebloemolie
boter, om te braden

Snijd de kalfszwezerik in dunne plakjes, zout en peper
ze, bestrooi ze met bloem en bak ze in de zonnebloem-
olie krokant. Voeg halverwege de braadtijd de boter toe
voor een mooi korstje.
Houd ze in de oven afgedekt warm.

1 bakje waterkers
Serveren
Nappeer de asperges op de voorverwarmde bor-
den, leg daarop de plakjes kalfszwezerik en de
stukjes wortel. 

Leg de paddestoelensaus er voor.
Garneer met wat waterkers.
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Poire Belle Hélène met een bavarois met Poire Williams

Poire Belle Hélène met een bavarois met
Poire Williams Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Plat bord gebruiken.

900 gr. water
600 gr. suiker

1 vanillestokje
4 handperen, Doyenné du

   Comice, elk in 3 stukken
   verdeeld

Zet 12 platte borden in de vriezer.

Breng het water met de suiker, het vanillestokje en het
uitgeschraapte -merg in een pan aan de kook. Pocheer
de geschilde peren hierin 20 minuten op een laag vuur
en laat de peren in de siroop afkoelen.

15 gr. gelatine
120 gr. koud water

3 eieren
5 eierdooiers

105 gr. suiker
40 gr. Poire Williams
6 dl. room

60 gr. suiker

Week de gelatine in het 120 gr. koude water.
Klop de eieren met de eidooiers en de 70 gr. suiker au-
bain-marie op, tegen het hangen aan.
Verwarm het water mét de gelatine tot deze helemaal is
opgelost en giet dit (60º C.), onder goed kloppen, bij de
eieren.
Haal de pan dan van het vuur en laat, onder nog steeds 
voortdurend kloppen, het mengsel afkoelen tot kamer-
temperatuur. Roer dan de koude Poire Williams door de
massa. Klop de room met de 60 gr. suiker bijna stijf en
spatel die door de massa. Laat de pan ca. 2 uur,
afgedekt met huishoudfolie, opstijven in de koeling.

Z.O.Z.
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250 gr. chocolade
150 gr. room

Smelt de chocolade au-bain-marie. 
Strijk 6 plakjes gesmolten chocolade (10 x 6 cm.) op
een plastic strook uit en laat die in de koeling opstijven.
Roer dan de room door het restant van de gesmolten
chocolade.

12 chocolade spieën
Serveren
Spuit op elk koud bord een dunne ronde ring van
bavarois. Laat daarin wat chocolade lopen.
Garneer het bord met chocolade druppels (dit kunt

u vooruit klaarmaken).
Leg een quenelle bavarois in de chocoladesaus en zet
daar een 1/3 peer tegen aan.
Snijd de plakjes uitgeharde chocolade, (uit de koeling),
diagonaal in tweeën. 
Steek tussen de peer en de bavarois een chocolade
spie. Serveer het direct uit.
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CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  April

pag. 6  â   Ceviche is een rauwe-visschotel die vooral populair is in de Spaanstalige landen van Latijns-Amerika.
Voor de bereiding van ceviche kunnen verschillende soorten vis gebruikt worden. De vis wordt eerst gemarineerd met citroen, limoen
soms zure sinaasappel. Hier worden gesneden uien en chilipepers aan toegevoegd en het geheel wordt bestrooid met zwarte peper en
zout. Het gerecht wordt meestal aangevuld met zoete aardappel, avocado, maïs en sla. Aangezien het hier om een gerecht met rauwe vis
gaat is het belangrijk dat voldoende tijd wordt genomen voor het marineren, zodat de bacteriën en parasieten in de vis gedood worden.
Een verkeerde bereiding kan makkelijk leiden tot voedselvergiftiging. In de tijd dat er nog geen koeling bestond werd de vis meteen
gemarineerd nadat deze gevangen was.
De herkomst van het gerecht is mogelijk terug te voeren op de Moche, een oude beschaving die van 0 tot 750 na Chr. bestond in het
noorden van het huidige Peru.

pag. 11  Ï   Glace de viande. (om zelf te maken)  Bereidingstijd: 2 dagen.   Hoeveelheid saus: ± 1 ½ liter
Ingrediënten:
5 kg. kalfsbotten ½ bol knoflook, doormidden gesneden
1 kg. ui met schil ½ fles rode wijn
1 ½ preien 5 stuks verse tomaten
1 ½ winterwortels 1 klein blikje tomatenpuree
paar takjes tijm 1 grote pan (inhoud 10 liter!)
paar takjes rozemarijn
Bereiding:
Kalfsbotten opzetten met heet water (uit de kraan). Als de botten koken afgieten en opnieuw opzetten met ruim koud water.
Overige ingrediënten toevoegen. Aan de kook brengen en elke uur afschuimen (langzaam koken). Anderhalve dag koken (constant, dus
ook ’s nachts op laag vuur door laten pruttelen) en water toevoegen wanneer dat nodig is. De saus zeven en verder laten inkoken tot
sausdikte (blijven afschuimen). Dan nog één keer zeven door een fijne zeef
Bewaar tip:
Verdeel de saus in bruikbare porties (bijvoorbeeld bakjes voor ijsblokjes) en laat ze invriezen.
Serveer tip:
Verwarm de benodigde hoeveelheid saus in een pan en ‘monteer’ (met staafmixer) deze met koude klontjes roomboter tot een mooie
gladde saus. De saus op smaak brengen met zout en peper uit de molen.
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