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Fotoblad

Amuse: Gnocchi van zalmmousse op spinazie

en een mierikswortelsabayon

Soep: Kreeftensoep

Sorbet: Aardbeiensorbet met witte portTussengerecht: Gehakte kogelbiefstuk,

langoustine en aspergepiccalilly

Nagerecht: Chocolade lavacake met een hart

van ‘Dulce de leche’

Hoofdgerecht: Gekonfijte runderentrecote,

gepocheerde kwarteleitjes en schorseneer
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M e n u
Gemaakt en uitgewerkt naar het idee van:   de 3de maandagavond Brigade

Gnocchi van zalmmousse op spinazie en een
mierikswortelsabayon

Kreeftensoep

Gehakte kogelbiefstuk, langoustine en aspergepiccalilly

Aardbeiensorbet met witte port

Gekonfijte runderentrecote, gepocheerde kwarteleitjes,
schorseneer en paddestoel

Chocolade lavacake met een hart van ‘Dulce de leche’

  |   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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Gnocchi van zalmmousse op spinazie en een

mierikswortelsabayon

Gnocchi van zalmmousse op spinazie en
een mierikswortelsabayon Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Zwart bord gebruiken.

300 gr. gefileerde zalm, zonder
   vel en bruine deel

1 eetl. rookmot
1 ½ eiwit (dooiers naar sabayon

   hier beneden)
mespuntje cayennepeper
wat zout

2 dl. room

Zet 12 zwarte borden in de warmkast. 

(We maken gnocchi van zalm en niet de meest voorkomende Italiaanse

aardappel-gnocchi manier zoals omschreven op pag. 13.)
Rook de schoongemaakte zalmfilet 5 minuten (als u de

rooksmaak dan nog te gering vindt de rooktijd wat verlengen).
Draai dan de afgekoelde zalm in een foodprocessor tot een
gladde puree. Klop de eiwitten half stijf op en bewaar de
dooiers voor de sabayon.
Meng met een spatel, beetje bij beetje, het half stijfgeklop-
te eiwit door de zalmpuree en breng het op smaak met de
cayennepeper en wat zout. Klop de room net niet stijf en
spatel deze, in gedeelten, door de visfarce tot u een
stevige mousse van een gewenste consistentie hebt ver-
kregen. Zet de kom, afgedekt met plasticfolie, tot gebruik in
de koeling.

1 liter kreeftenvocht
   (zie de soep)

Vul een lage pan van ca 20 cm. Ø voor 2/3 met de kreeft-
envocht, eventueel aangevuld met wat water.
Breng het aan de kook en draai het vuur laag, zodat de
vloeistof nog net in beweging blijft.

Z.O.Z.
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Schep de zalmmousse (zie boven) in een spuitzak, voorzien
van een glad spuitmondje van 1 cm. Ø. Draai de spuitzak
dicht en houd de spuitmond 5 cm boven het wateropper-
vlak. (werk nu met 2 personen) Druk gelijkmatig op de spuitzak
en strijk met een mes over de onderkant van de spuitmond
om de mousse in stukjes van 1 cm. lengte te verdelen, die
in de kokende visbouillon vallen (Doe dit in ca. 10 keer om niet

teveel gnocchi in de bouillon te hebben).
Laat ze ca. 1 minuten pocheren of tot ze boven komen
drijven. Schep ze dan met een schuimspaan over in een
kom met koud water met ijsblokjes. Laat ze goed koelen.
Doe hetzelfde met de resterende zalmmousse.
Bewaar het kreeftenvocht.

1 flinke sjalot
500 gr. verse spinazie

wat olijfolie
1 teentje knoflook
1 mespuntje suiker

vingergreep zout
klontje boter

2 eetl. panko

Maak de sjalot schoon en snijd ze klein.
Was de verse spinazie en verwijder de (dikste) steeltjes en
slechte blaadjes. Snijd ze fijn. Verhit de olijfolie in een wok
en roerbak daarin de sjalot en het teentje knoflook (ze

mogen niet bruin worden). Doe er de uitgelekte spinazie en de
suiker bij. Roerbak het gaar. Breng het op smaak met een
vingergreep zout. Verwijder het teentje knoflook.
Warm het, net vóór gebruik, in een pan op met een klontje
boter en de panko even op.

2 dl. room
4 eierdooiers
2 dl. witte wijn
6 theel. mierikswortelpasta

   (potje)

Klop voor de sabayon, net voor het uitserveren, de room
tot yoghurtdikte op. Klop de eierdooiers en de witte wijn
au-bain-marie tot een romige sabayon. Voeg dan de
geklopte room toe. Meng, naar smaak, de mierikswortel-
pasta door de sabayon

6 takjes dille
Serveren
Zet op elk warm bord, iets uit het midden een ring
van 6 cm. Ø en verdeel zo de (droge) spinazie over
de borden. Leg de gnocchi in een zeef. Warm het

kreeftenvocht opnieuw op en giet dit 3 x over de gnocchi
om ze op te warmen. Laat ze even op een handdoek uit-
lekken en verdeel ze over de spinazie. Verdeel de sabayon
over én langs het gerecht. Garneer het met wat dille.
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Kreeftensoep

Kreeftensoep Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepborden gebruiken.

2 kreeften of gepascaliseerde
kreeften ã  (indien verkrijgbaar)
   (elk van 500 gr.)

1 visbouillonblokje
3 liter water
1 kg. visgraten
2 uien
2 bospenen
1 prei
2 stelen bleekselderij

boter
1 dl. witte wijn
2 liter water voor de bouillon
1 liter kreeftenvocht
½ citroen

100 gr. soepgroenten (kant en klaar)
peper uit de molen

1 liter kreeftenvocht (zie hier

   naast, naar het voorgerecht)

Zet 12 soepborden in de warmkast.

Kook elke kreeft 3 minuten in 3 liter kokend water met
een visbouillonblokje. Kook het kreeften kookvocht in.
(2 liter overhouden). Spoel de kreeften met koud water af.
Haal het kreeftenvlees uit de karkassen en de scharen en
zet dat, afgedekt, in de koeling. Bewaar de karkassen. 

Was de visgraten goed schoon en verwijder alle bloed-
resten. Maak de uien, bospenen, prei en bleekselderij
schoon en snijd die in kleine blokjes.
Fruit deze groenten in een snelkookpan met wat boter
aan. Blus het af met de witte wijn. Leg er dan de gewas-
sen visgraten op en laat dit, met het deksel op de pan, 10
minuten zachtjes stoven. 
Voeg 2 liter water plus 1 liter van het ingekookte
kreeftenvocht toe en breng het aan de kook.
(Doe 1 liter kreeftenvocht naar het voorgerecht).
Schuim het goed af. Snijd de ½ citroen in schijfjes en
voeg die samen met de soepgroenten bij de graten.
Geef er een paar draaien peper uit de molen bij. Sluit de
pan met het deksel af en laat de fond 45 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open ze en zeef de bouillon. 

Z.O.Z.
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Kook de vis/kreeftenbouillon tot 2 liter in.

kreeftenkarkassen (zie boven)
olie

1 blikje tomatenpuree
100 gr. soepgroenten (kant en klaar)

peper uit de molen
1 dl. witte wijn
2 liter vis/kreeftenbouillon

   (zie boven)
50 gr. kreeftenpasta
1 dl. room

zout, peper uit de molen
iets cayennepeper

Hak de kreeftenkarkassen klein en zet die even in de
olie aan. Voeg de tomatenpuree, soepgroenten en een
paar draaien peper uit de molen toe en sauteer het. 
Blus het met de witte wijn af.
Voeg de vis/kreeftenbouillon toe en laat het geheel 20
minuten trekken. Voeg dan de kreeftenpasta toe en laat
het 10 minuten zachtjes koken.
Voeg, net voor het uitserveren de room bij de hete soep
en breng ze op smaak met zout en peper uit de molen en
iets cayennepeper. 

kreeftenvlees (zie boven)
Serveren
Snijd het kreeftenvlees in stukjes en verdeel het
over de warme borden. Schenk er de hete soep
over en serveer het direct uit.
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Gehakte kogelbiefstuk, langoustine en 

aspergepiccalilly

Gehakte kogelbiefstuk, langoustine en 
aspergepiccalilly Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Kleine, ronde borden gebruiken.

500 gr. kogelbiefstuk
40 gr. Japanse mayonaise Ï

1 mespuntje paprikapoeder
1 theel. grove mosterd

zout, peper uit de molen

Zet 12 kleine, ronde borden bij de uitgiftebalie.

Snijd de kogelbiefstuk in plakken en hak deze vervolgens tot
een mooie, malse tartaar. Breng het op smaak met de
Japanse mayonaise, paprikapoeder, grove mosterd, zout
en peper uit de molen.
Bewaar deze in de koeling.

12 dunne asperges AA
75 gr. suiker

0,75 dl. witte wijn
0,75 dl. witte wijnazijn
0,75 dl. water

2 blaadjes laurier
1 volle theel. kerriepoeder
3 stuks steranijs

Schil voor de aspergepiccalilly de asperges. Haal de kopjes
eraf en zet die apart. Verwijder de onderkantjes. Snijd de as-
perges schuin in stukken van 2 cm. Bewaar de asperge-
stukken even apart in een bakje met koud water.
Breng suiker, witte wijn, witte wijnazijn, water, laurier
kerriepoeder en de steranijs aan de kook en laat het even
trekken. Voeg de uitgelekte witte aspergestukjes toe en breng
het opnieuw aan de kook. 
Kook het 1 minuut, haal de pan van het vuur en laat het
geheel in het kookvocht afkoelen.

12 groene asperges
zout

Schil de groene asperges. Verwijder de onderkantjes.
Snijd ook deze asperges schuin in stukken van 2 cm.
Breng een pannetje water met wat zout aan de kook.
Kook hierin de groene asperges in 1 minuutje beetgaar.
Laat ze in een zeef glijden en spoel ze direct koud. Laat ze
goed uitlekken en voeg ze dan bij witte asperges in de
piccalilly. Schep alles voorzichtig door elkaar.

Z.O.Z.
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600 gr. langoustines Verwijder de koppen van de langoustines en gooi die weg.
Haal vervolgens de scharen en de pantsers eraf (deze kunnen
naar de soep ?). Verwijder het darmkanaaltje uit de staarten en
spoel de staartjes schoon. Hak de langoustines fijn en breng
het op smaak met zout en peper uit de molen. Bewaar deze
tartaar afgedekt in de koeling.

½ focaccia  (brood)
olijfolie, om te besmeren

12 ronde stekers van 4 ½ cm. Ø
6 plakken gerookte bacon

Verwarm een oven voor tot 175º C.
Snijd voor de ‘ronde crouton’ het focaccia brood in dunne
plakken zet de snijmachine op stand 14. lang. Smeer de
plakken aan beide zijden licht in met olijfolie. Zet 12 ronde
stekers van 4 ½ cm. Ø, druk de ingesmeerde repen focaccia
in de binnenkant tegen de rand van de ring. Zet de ringen op
een ovenbakplaat.
Leg op dezelfde ovenbakplaat 6 plakken gerookte bacon
tussen 2 vellen bakpapier en leg daar 2 messen op om
omkrullen te voorkomen..
Bak de ronde croutons en de bacon in de voorverwarmde
oven, gedurende 15 minuten, af. Laat ze dan afkoelen.

6 kwarteleitjes
wat zout

Zet de kwarteleitjes op met koud water en breng dat aan de
kook. Kook ze dan in 4 minuten hard en spoel ze direct koud.
Rol de schaal van de eitjes kapot en pel ze. Snijd ze in
tweeën. Bewaar ze, afgedekt, in de koeling.

2 eierdooiers
zout, peper uit de molen

2 eetl. witte wijnazijn
1 dl. zonnebloemolie
2 eetl. water
1 volle theel. mosterd

wat citroensap

Doe de eierdooiers in een kleine litermaat met wat zout en
peper uit de molen. Voeg de witte wijnazijn, zonnebloem-
olie, water en mosterd toe.
Zet er een staafmixer in en draai het geheel tot een gladde
crème. Breng deze op smaak met wat citroensap.

6 kleine augurkjes
peterselie, fijngehakt

Serveren
Zet de ronde crouton mét de ring rechtop het bord.
Druk de gehakte biefstuk in de ronde crouton, druk
ze goed aan en druk dan de ronde crouton uit de ring

op het bord. Snijd een kwarteleitje doormidden en leg het als
garnering op tartaar, samen met wat stukjes augurk, een
stukje spek en wat dressing. Leg er in een lange baan
aspergepiccalilly, langoustinetartaar en wat groene kruiden
bij.
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Aardbeiensorbet met witte port

Aardbeiensorbet met witte port Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude champagne flutes gebruiken.

5 dl. water
150 gr. witte basterdsuiker
500 gr. aardbeien

½ citroen, het sap ervan
1 dessertl. roze peperkorrels,

   gekneusd

Zet 14 champagne flutes met 1 cm. water in de vriezer.

Zet het water op en los
er de witte
basterdsuiker in op.
Laat het afkoelen.
Houd 6 aardbeien
apart. Pureer de rest
van de aardbeien met
het citroensap.
Roer er de gekneusde
roze peperkorrels
door.
Draai er t.z.t. een mooi
sorbetijs van.

2 dl. witte port
6 aardbeien (zie boven)

12 muntblaadjes

Serveren
Schep een of
twee bolletjes
ijs in de glazen

en schenk er wat witte
port over uit.
Halveer de apart
gehouden aardbeien
en leg in elk glas een
halve aardbei op het
ijs. Garneer het met
een muntblaadje.
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Gekonfijte runderentrecote, gepocheerde kwarteleitjes

en schorseneer

Gekonfijte runderentrecote, gepocheerde kwarteleitjes,
schorseneer en gedroogde paddestoel Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

1 liter ganzenvet
1 kg. runderentrecote of 

   runderlende
zout, peper uit de molen

1 eetl. boter

Zet 12 grote borden in de warmkast.

Verwarm een oven voor tot 65º C.
Verwarm het ganzenvet ook tot 65º C. Snijd de runderentrecote,  in
2 stukken (van 500 gr. elk)  doormidden. Laat het vet zitten en snijd dit
kruiselings in. Zout en peper het vlees aan alle kanten en bak de
stukken goed aan (dichtgeschroeid).
Laat het vlees, zodra het lekker is aangebakken, in een passende
pan, zonder deksel, in het warme ganzenvet zakken. Steek een
vleesthermometer in de entrecote. Schuif de pan in de voorver-
warmde oven en laat het zo minimaal 1 ½ uur zachtjes garen/
konfijten. Laat het daarna in het ganzenvet staan tot het vlees een

kerntemperatuur van 52º C. heeft.

15 gr. gemengde, gedroogde padde-
stoelen

1 dl. water
3 sjalotjes
2 eetl. olijfolie
1 teentje knoflook
1 dl. rode port
2 potjes kalfsfond

Breek de gedroogde paddestoelen en was ze, zo nodig, nog even.
Leg ze in 1 dl. water en laat ze 1 uur weken. 
Maak de sjalotjes schoon en snijd ze klein. Zet een steelpannetje
met olijfolie op het vuur en bak hierin de sjalotjes en de knoflook
even aan. Blus het met de rode port af. Voeg de paddestoelen en
het weekvocht toe en kook het geheel tot de helft in. Voeg dan de
kalfsfond toe. Breng het opnieuw aan de kook en laat het dan, op

een klein vuur 15 minuten rustig trekken. Haal de champignons er
uit en kook de saus in tot de gewenste dikte.

8 schorseneren
(plastic handschoentjes)
zout

1 eetl. boter

Schil de schorseneren (met de handschoentjes aan) zorgvuldig tot ze
helemaal ‘wit’ zijn. Spoel ze met koud water af. Snijd de schorse-
neren in stukken van 2 cm. groot. Zet ze onder in koud water en voeg

wat zout toe. Kook ze beetgaar in ca 8 minuten. 
Giet ze in een zeef en spoel ze koud. Laat ze goed uitlekken.

Leg ze in een ovenbakje met een eetlepel boter.              Z.O.Z.
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12 Roseval aardappelen
1 kippenbouillonblokje

Was de Roseval aardappelen met koud water.
Halveer ze (niet schillen) in de lengte en hol de rauwe aardappels met
een Parisienne boortje uit. Maak van elke helft een soort bootje dat
overal een ‘romp’ van gelijke dikte heeft. Kook de 24 ‘bootjes’ beet-
gaar in water (10 tot 15 min.) met een kippenbouillonblokje. Haal ze
uit het water en laat ze afkoelen. Dek ze met aluminiumfolie af.

400 gr. kruimige aardappel
zout
wat room en boter
zout, peper uit de molen

Schil de aardappelen en snijd ze in kleine stukjes.
Zet die met koud water en wat zout op. Kook ze net gaar en giet ze
af. Druk de aardappelen door de pureeknijper en vervolgens door
een zeef. Maak het smeuïg met room en boter. Breng op smaak
met zout en peper uit de molen. Vul de Roseval-bootjes met de
puree en strijk dit glad. Snijd de ‘bootjes’ aan de onderkant aan zodat
ze blijven staan. Zet de ‘bootjes’ op een ovenbakplaat. 
Dek ze met folie af.

12 kwarteleitjes
water

½ dl. azijn

Snijd met een scherp mesje de topjes van de kwarteleitjes af en zet
ze terug in het eierdoosje. Breng water in een pannetje aan de kook
en giet er de azijn bij. Laat telkens 4 eitjes uit de eierschaal in het
kokende water glijden. Pocheer de eitjes in 2 minuten gaar. Haal ze
voorzichtig met een schuimspaan uit het water en laat ze dan direct
in een schaal met koud water zakken. Haal ze stuk voor stuk uit dit
koude water en verwijder de lelijke stukjes eiwit met een schaar. Leg
de eitjes terug in en bakje water op kamertemperatuur (20º C.).

24 bosuitjes
wat boter

Haal voorzichtig de buitenste rok van de bosuitjes en verwijder het
‘loofje’. Doe wat boter in een koekenpan en stoof de schoonge-
maakte bosuitjes aan op een klein vuur, tot ze licht kleuren. Breng ze
op smaak met zout en peper uit de molen. Bewaar ze in een bakje.

1 kippenbouillonblokje
3 dl water
2 eiwitten

kataifi deeg
olijfolie
bakpapier
wat zout

Verwarm de kleine oven voor tot 170º C.
Los het bouillonblokje in wat water op. Doe dit dan bij de rest van
het koude water en de eiwitten. Haal er een los geplukt bosje kataifi
deeg door. Leg dat op een met olijfolie ingesmeerd bakpapier op
een bakplaat. Leg er 12 plakjes van 6 cm. Ø, dun uitgespreid kataifi
deeg op. Bak ze in de voorverwarmde oven af tot ze goudgeel
kleuren. Bestrooi ze na het bakken met een beetje zout.

wat boter
wat room
zout, peper uit de molen

Serveren
Verwarm een oven voor tot 200º C.
Zet de gevulde aardappel ‘bootjes’ erin en laat die 5
minuten gaan. Leg er de bosuitjes en de schorseneren even

bij. Haal het vlees uit het ganzenvet en verwijder de aanhangige
rundervet strengen. Zet het vlees dan ook nog even in de hete oven.
Snijd het nét voor het uitserveren in dunne plakken.
Verwarm de saus en zeef de paddestoelen er even uit.
Verwijder het knoflookteentje. Maak de saus af met wat boter en wat
room en schuim ze op met een staafmixer.
Schep in het midden van elk warm bord wat schorseneren en leg
hierop wat plakjes vlees. Kruid het vlees met wat zout en peper uit
de molen. Zet 2 Roseval-bootjes op de zijkanten van het vlees en
garneer elk ‘bootje’ met wat paddestoelen, een kwarteleitje en een
bosuitje. Leg er een kataifi galet tegen aan.
Nappeer met de romige saus.
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Chocolade lavacake met een hart van ‘Dulce de leche’

Chocolade lavacake met een hart van
‘Dulce de leche’ Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Diepe borden gebruiken.

1 blikje gecondenseerde melk å
   (Friesche Vlag, 400 gr.)

Zet 12 diepe borden bij de uitgiftebalie.

Verwarm een oven voor tot 225º C.
Schenk de gecondenseerde melk in een platte glazen
ovenschaal. Zet deze schaal in een grotere braadslee.
Zet de glazen ovenschaal, goed afgesloten met alumini-
umfolie, in de braadslee. Vul de braadslee, tot halverwe-
ge de glazen ovenschaal, met een laag kokend water.
Zet het geheel voor 75 - 90 minuten in de voorverwarmde
oven. Tussentijds checken of er nog voldoende water in
zit. Anders weer bijvullen.
De ‘Dulce’ is klaar als het een mooie karamelbruine kleur
heeft. Laat het iets afkoelen, roer het goed door zet het
tot gebruik koel. Zet hiervan ook een eetlepel apart om te
gebruiken bij de garnering.

Z.O.Z.
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2 eierdooiers
15 gr. suiker
2 dl melk
½ vanillestokje, in de lengte
30 gr suiker

   opengesneden

Klop, voor de crème anglaise, in een pannetje de eier-
dooiers met de 15 gram suiker tot het mengsel bijna wit
en van lintdikte is. Doe de melk, het halve vanillestokje
en de 30 gram suiker in een steelpannetje, klop het
enkele seconden met een garde en breng het aan de
kook. Giet de het melk al kloppend over de dooiers.
Doe het mengsel terug in de pan en laat, al roerend met
een garde, de massa zachtjes koken tot het een tempe-
ratuur van ca. 80º C. heeft bereikt. Verwijder het halve
vanillestokje, zet de crème op ijsblokjes en laat het, onder
af en toe roeren om velvorming te voorkomen, afkoelen.
Zet het afgedekt met huishoudfolie apart. 

boter, om in te vetten
200 gr. pure chocolade
220 gr. boter

4 eieren
4 eierdooiers

160 gr. suiker
100 gr. bloem, gezeefd
12 eetl. ‘Dulce de leche’

   (zie boven)

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Vet 12 kleine ovenschaaltjes met wat boter licht in.
Breek de pure chocolade in stukjes en doe die samen
met de boter in een steelpannetje. Smelt dit zachtjes,
NIET WARMER DAN 40º C.
Gebruik een pannenlikker om de massa om te zetten.
Meng de eieren met de eierdooiers en de suiker en klop
dit schuimig. Schep er daarna de gesmolten chocolade
met de boter en de gezeefde bloem door.
Vul de kleine ovenschaaltjes voor de helft met het beslag
en schep daar in het midden één eetlepel ‘Dulce de
leche’ in. Vul de schaaltjes vervolgens met de andere
helft van het beslag af. Zet de schaaltjes in de voorver-
warmde oven en bak de lavacakejes in 10 tot 12 minuten
goudgeel af.
Let goed op terwijl ze in de oven staan: Als de bovenkant
gaar is kunnen ze eruit. Niet te lang doorbakken, want
dan heb je geen vloeibare kern.

poedersuiker
1 eetl. gebonden geconden-

   seerde melk (zie boven)

Serveren
Snijd de lavacakejes met een warm mes los van
de zij kanten van de bakjes en zet ze dan met de
bolle kant naar boven op de borden. Snijd ze voor

de helft open. Bestrooi ze met poedersuiker.
Leg wat crème anglaise toefjes rond het lavacakeje, laat
er 1 druppel gecondenseerde melk in vallen en trek ‘een
komma’.  
Serveer ze direct uit.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 13



Juni  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Gnocchi maken
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pag. 3 â Alles over Gnocchi recepten.
Gnocchi recepten bestaan al enkele eeuwen en vandaag de dag is gnocchi misschien wel de meest opmerkelijke soort pasta.
Gnocchi wordt namelijk bereid op basis van aardappelen, meel en eieren. Mits goed bereid krijgen gnocchi recepten
hierdoor heerlijk lichte textuur welke goed combineert met een lekkere saus. Als je naar een Italiaanse restaurant gaat, dan
vind je de gnocchi recepten tussen de ‘Primi piatti’ samen met pasta en risotto.
Gnocchi recepten hebben een lange geschiedenis en schijnt in lang vervlogen tijden als eerste in het Midden-Oosten te zijn
gesignaleerd. Overigens zijn de eerste bewijsstukken van het bestaan van gnocchi in Italië gevonden. De Oude Romeinen
waren de eersten waarvan bekend werd dat deze gnocchi aten. Tijdens hun veroveringstochten in Europa werden de
legioenen gevoed met ‘kleine klontjes’. De Italiaanse benaming voor zo’n klein klontje is ‘gnoccho’ en het meervoud
hiervan ‘gnocchi’. Hiermee waren de echte Italiaanse gnocchi recepten geboren. Echte Italiaanse gnocchi was overigens
niet de gnocchi die wij kennen uit de hedendaagse gnocchi recepten. Destijds bestond gnocchi uit een mengsel van eieren,
semolina (= Italiaans voor griesmeel van grofgemalen durum tarwe) en een havermout achtig meel. Doordat de Romeinse
legioenen erg succesvol waren met hun veroveringen in Europa, reisde de gnocchi zodoende door heel Europa mee.
Veel Europese landen maakten kennis met het historische gnocchi recept en baseerden hier hun eigen varianten op.
De gnocchi die door de Oude Romeinen werden gegeten bestaan overigens nog steeds en worden ‘Gnocchi alla Romana’
genoemd. 
Voor het ontstaan van gnocchi zoals die nu bekend is, moeten wij terug naar de 16e eeuw. Dit is namelijk het moment
waarop de aardappel zijn intrede deed in Europa. Nadat de aardappel bekend werd in Italië veranderde ook de wijze
waarop gnocchi en gnocchi recepten werden bereid. Het meel van het recept werd namelijk vervangen door de aardappel
en ‘Gnocchi di Patate’ was geboren. De legende van Tomasso Da Vico speelde een belangrijke rol bij het bekend maken
van gnocchi en de vele gnocchi recepten. Tomasso Da Vico leefde in 1531 in Verona. Verona werd op dat moment
geteisterd door een onderstroming. En alsof dat nog niet erg genoeg was, was er ook nog een invasie gaande van de
zogenaamde landsknechten. Hierdoor ontstond een ontzettende schaarste naar eten en alleen de rijkeren hadden voldoende
geld om aan eten te komen. De arme bevolking van de stad besloot daarop het grootste plein te bestormen en de bakkerij-
en te plunderen in de hoop wat te eten te kunnen bemachtigen. Tomasso Da Vico zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat dit
in de kiem werd gesmoord. Uiteindelijk was de onderstroming voorbij en waren ook de landsknechten verdreven.
Tomasso besloot daarop op de laatste dag van het carnaval op zijn kosten brood, kaas, bloem en boter te verspreiden onder
de inwoners van de stad, zodat er gnocchi kon worden gemaakt. Nadien heeft Tomasso in zijn testament laten opnemen dat
deze traditie voort moet leven in Verona tijdens het jaarlijkse Carnaval. Gnocchi recepten en - gerechten hebben mede
door de legende van Tomasso, maar ook door het gebruik van de eenvoudige en vooral goedkope ingrediënten altijd
bekend gestaan als het eten van de armen. Tegenwoordig is gnocchi in heel Italië een veel gegeten gerecht. In restaurants in
Rome is donderdagavond zelfs gnocchi avond, diverse recepten voor gnocchi worden dan geserveerd. Wat voor veel
Italiaanse recepten geldt, geldt ook voor gnocchi recepten. Afhankelijk van waar je je in Italië bevindt wordt gnocchi
geserveerd op basis van een andere bereiding. Soms wordt er naast aardappel, meel en eieren ook wel spinazie of tomaat
toegevoegd aan de receptuur waardoor je of groene of rode gnocchi krijgt. Lekkere recepten voor gnocchi zijn verder met
tomatensaus, pesto, een heerlijke Ragù (= een vleessaus van diverse vleessoorten. Het kan één of meer soorten bevatten:
rundvlees, kip, varken, eend, gans, lam, schaap, of/en kalfsvlees bevatten).  De vloeistoffen kunnen bouillon, water, wijn,
melk, room of tomaten zijn en bestaan vaak uit combinaties hiervan). Of een lekkere roomsaus met truffel.
Werkwijze: Maak de ongeschilde aardappelen schoon, zonder de schil te beschadigen.
Stoom ze 35 tot 40 minuten boven een pan met water met daarin een kippenbouillonblokje.
Laat ze 10 minuten afkoelen. Verwijder de schil en haal de nog warme aardappelen door de
pureeknijper. Kneed of prak de puree zo fijn mogelijk, maar niet machinaal! Roer er de
eierdooier en de Parmezaanse kaas door en strooi, beetje bij beetje, de fijne griesbloem
erbij. Kneed de ingrediënten met de hand tot een mooi elastisch gnocchi deeg. Mocht het deeg
te plakkerig blijven, dan kunt je gerust wat extra fijne griesbloem toevoegen. Blijft het deeg te
droog, maak dan je handen nat met een beetje water en kneed het gnocchi deeg dan rustig
verder. Zodra de textuur van het gnocchi deeg mooi elastisch is, snijd dit dan in een aantal niet
te grote delen. De afzonderlijke stukken deeg rol je nu tot een rol met de halve dikte van een
frikadel. Dit gnocchi deeg nu in stukjes van 2 tot 3 cm. snijden. Steek een vinger in het bolletje
en druk dit licht over een vork. Hiermee maak je een ribbeltje in de gnocchi. 
Breng een pan water en wat (zee)zout aan de kook. Doe de gnocchi, bv. 15 stuks per keer, in het kokende water in de pan.
Zodra ze boven komen drijven zijn ze gaar. Laat ze even op een handdoek uitlekken.
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pag. 5 Ï Pascalisatie is een gezonde conserveringstechniek. Normaal gesproken wordt voedsel houdbaar gehouden door
het bijvoorbeeld te pasteuriseren of te steriliseren. Bij deze conserveringstechnieken wordt het voedsel verhit, waardoor
bacteriën en schimmels gedood worden. Tijdens het verhitten gaat er echter ook een gedeelte van de smaak, kleur en
voedingswaarde verloren. Zonde eigenlijk, want juist in deze tijd wil iedereen graag voedsel dat minimaal bewerkt is en de
oorspronkelijke voedingswaarde heeft. Pascalisatie werkt anders. Het werkt met druk, een volstrekt natuurlijk verschijnsel.
Bij hoge druk hebben bacteriën en schimmels ook geen kans, maar blijft het voedsel, in tegenstelling tot bij de bestaande
conserveringstechnieken, in haar originele staat. Verder heeft pascalisatie als voordeel dat er niks aan het product wordt
toegevoegd en dat er geen of nauwelijks verlies van smaak en voedingswaarde is. In de Verenigde Staten wordt deze
techniek al langer gebruikt en vanwege de vele voordelen verschijnen er in Nederland ook steeds meer gepascaliseerde
producten op de markt. Gepascaliseerde producten zijn niet alleen gezonder, maar zijn in de meeste gevallen ook langer
houdbaar. Ook is er voor de conserveringstechniek pascaliseren minder energie nodig en daarmee is het één van de
schoonste en meest energie-besparende conserveringstechnieken van dit moment. Tot slot zijn gepascaliseerde producten
lekkerder, omdat de originele smaak behouden blijft. De stuks prijs is wel hoger. 

pag. 6 Ð Je kunt Japanse mayonaise kant en klaar kopen. De mayonaise heeft een frisse zure smaak en is vol en romig.
Voor de bereiding is rijstazijn gebruikt. Deze mayo is niet echt te vergelijken met ‘onze’ mayonaise. Liefhebbers vinden
hem veel lekkerder en voller van smaak. Als je deze mayonaise nog nooit hebt geproefd is het zeker aan te raden dit eens te
doen. Gebruik het bijvoorbeeld eens in een California roll in combinatie met krab, avocado en komkommer. Het geeft nét
even dat romige, waardoor alle ingrediënten bij elkaar komen.
Echte traditionele sushirestaurants stoppen trouwens liever géén mayonaise in de sushi. Het is dus wel een beetje Westers.
Zelf Japanse mayonaise maken:
Heb je nou toevallig even geen Japanse mayonaise in huis, dan kun je zelf ook een leuke variant met normale mayonaise
maken. Geïmproviseerde Japanse mayonaise is mayonaise met een vleugje wasabi, sojasaus en sesamolie. Je kunt deze
saus gebruiken om in- of naast sushi te serveren. Zo kun je bijvoorbeeld een streepje Japanse mayonaise over de vulling
van een sushi leggen, alvorens je gaat rollen. Of je serveert het in een schaaltje naast de sushi, zodat men zelf kan ‘dippen’.
Deze dip smaakt bijvoorbeeld ook fantastisch bij Tempura garnalen, die ook heerlijk zijn om ‘los’ te eten.
Met deze Japanse mayonaise kun je het jezelf zo moeilijk maken als je zelf wilt, door bijvoorbeeld de mayonaise eerst zelf
vers te bereiden. Hieronder een snelle en gemakkelijke variant:
Wat heb je nodig?
Mayonaise, sojasaus, wasabi, sesamolie.
Stap 1: Doe 2 theelepels sojasaus in een klein schaaltje.
Stap 2: Voeg hier naar smaak wasabi aan toe. Gebruik je wasabi uit een tube; voeg dan een sliert van 2 á 3 cm. toe.
Gebruik je wasabipoeder; gebruik dan ongeveer een theelepel. Roer tot de wasabi goed is opgelost in de sojasaus.
Stap 3: Voeg hier 1 theelepel sesamolie aan toe en meng.
Stap 4: Doe 6 eetlepels (eigengemaakte) mayonaise in een nieuw schaaltje. Druppel hier het mengsel van wasabi, sojasaus
en sesamolie bij en roer ondertussen tot de mayonaise egaal van kleur is. Indien de Japanse mayonaise niet pittig genoeg
is, kun je er nog wat wasabi aan toevoegen. Los deze wasabi wel eerst op in wat sojasaus, zodat je het gemakkelijk door de
mayonaise kunt mengen.
TIP: Gebruik een garneerfles voor Japanse mayonaise. Op deze manier kun je gemakkelijk een streepje mayonaise in de
sushi-roll verwerken, maar ook leuke streepjes op het bord maken wanneer je de sushi gaat opdienen.

pag. 12 å Gecondenseerde melk:  Gecondenseerde melk is koemelk waaraan suiker is toegevoegd en water aan ont-
trokken. De dikke, lichtgele melk zit in blik en kun je jaren buiten de koelkast bewaren. Mede daardoor is het heel populair
in warme landen. Gecondenseerde melk kent veel toepassingen en wordt vaak gebruikt voor het maken van sauzen. Een
bekende bereiding is Dulce de Leche, een karamelachtige saus, waarbij je het gesloten blikje onder water circa 3 tot 4 uur
zachtjes laat koken. Ook kun je verse melk vervangen in recepten en in de koffie door gecondenseerde melk, aangelengd
met water, te gebruiken.
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