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Fotoblad

Amuse: Carpaccio van rode biet Soep: Curry cappuccino met garnalenspies 

Sorbet:  Gerookte tomatensorbet met panna

cotta
Tussengerecht: Quenelle van zeebaars

Nagerecht: Citrusdessert met earl grey  Hoofdgerecht: Kangoeroefilet op een bedje van
geroosterde groenten
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M e n u
Met dank aan de:   de MenuCommissie

Carpaccio van rode biet

Curry cappuccino met garnalenspies

Quenelle van zeebaars

Gerookte tomatensorbet met panna cotta

Kangoeroefilet op een bedje van geroosterde groenten

Citrusdessert met earl grey

  |   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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Carpaccio van rode biet

Carpaccio van rode biet Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Vierkant bord gebruiken.

1 blaadje gelatine
140 gr. zachte geitenkaas
100 gr. cottage cheese

40 gr. heel ei (loskloppen)
1 dessertl. tijm

peper uit de molen
20 gr. boter
16 gr. bloem

100 gr. panco (Japans paneermeel)
3 eiwitten

Zet 12 borden bij de uitgiftebalie klaar. 

Week de gelatine in koud water.
Meng voor de geitenkaasballetjes de geitenkaas met de
cottage cheese, het losgeklopte ei, tijm en naar smaak 
peper uit de molen. Maak een roux met de boter en de
bloem. Laat dit 3 minuten, onder goed roeren, zachtjes
koken. Voeg dan het geitenkaasmengsel toe en breng dit
langzaam aan de kook. Roer de hele tijd goed! Los er dan
de uitgeknepen gelatine in op. 
Laat het vervolgens in de koeling opstijven.
Maak er 12 balletjes van en rol die door de panco, dan
door het eiwit en nog eens door de panco.
Zet ze tot gebruik terug in de koeling.

400 gr. suiker
4 dl. water

500 gr. verse rode biet
2 ½ dl. rode wijnazijn

wat zout

Maak voor de bieten-carpaccio een suikersiroop van de
suiker en het water. Zorg dat alle suiker opgelost is.
Was de rode bieten. Vacumeer ze samen met de suiker-
siroop, rode wijnazijn en wat zout (zak in de vacumeer-

machine zonder bodemlaag). Gaar ze 50 minuten in een pan
met water dat tegen de kook aan (95º C.) aan is. 
Koel ze dan terug, in de verpakking, in de grote koeling.
Verwijder de schil de rode bieten, als ze koud zijn, met
een dunschiller. Snijd er op de mandoline 60 dunne
plakjes van (gebruik plastic handschoenen).

Z.O.Z.
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200 gr. knolselderij
25 gr. boter

120 gr. room
1 dl. groentebouillon

   (kant en klaar)
55 gr. boter

zout

Snijd voor de knolselderij-crème de knolselderij in kleine
blokjes (brunoise) en zweet die, zónder te laten kleuren, in
de boter aan. Voeg de room en de groentebouillon toe
en laat de brunoise heel langzaam inkoken tot het vocht
zo goed als verdampt is.
Pureer het met een staafmixer en voeg de boter toe.
Mix de massa fijn en breng het op smaak met wat zout.
Breng de massa over in een spuitzak met een glad spuit-
mondje en bewaar het in de koeling.

1 ½ rijpe peer (Doyenne du

   Comice)
1 dessertl. citroensap

1 ½ eetl. walnotenolie
zout, peper uit de molen

Schil voor de perencompote de 1 ½ peer en verwijder de
klokhuizen. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes.
Schep daardoor het gezeefde citroensap en de walnoot-
olie.
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.

½ bakje rucola cress
pepermelange (zwart/wit/roze)

   (van het tussengerecht)

Serveren
Verwarm een frituur tot 180º C.
Frituur hierin de geitenkaasballetjes 3 - 4 minuten.
Leg 5 rode bietenplakjes, iets overlappend,  op elk

bord. Spuit de knolselderij-crème in dopjes naast de rode
biet. Leg er een geitenkaasballetje onder en garneer de
carpaccio aan de bovenkant met wat peren-compote en
wat rucola cress.
Strooi wat pepermelange over het bord.
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Curry cappuccino met garnalenspies

Curry cappuccino met garnalenspies Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme whiskyglazen gebruiken.

1,6 kg. soepkip
olijfolie

200 gr. prei
200 gr. winterwortel
160 gr. uien
160 gr. bleekselderij

olijfolie
2 liter koud water
4 takjes tijm
4 takjes peterselie

10 witte peperkorrels
2 stukjes foelie
2 laurierblaadjes

Zet 30 minuten, vóór het uitserveren, 12 whiskyglazen in
de warme uitgifte balie. Zet 12 schoteltjes apart.

Hak voor
de kippen-
bouillon de
soepkip
klein en
braad die
in de olijf-
olie in een
hoge druk-
pan aan.
Haal de kip
eruit.
Snijd de
prei,
winter-
wortel, ui
en bleek-
selderij fijn
en stoof
die in de hogedrukpan kort aan.
Doe er de kip en 2 liter koud water bij. Breng het aan de
kook en schuim het af. Voeg dan tijm, peterselie, peper-
korrels, foelie en de laurierblaadjes toe. Sluit de pan af
en laat het 45 minuten gaan. Spoel de pan koud, verwij-
der het deksel en zeef de bouillon. Kook deze, zo nodig,
tot 1,6 liter kippenfond in.

120 gr. sjalot
1 rood pepertje, zonder pitjes
1 eetl. fijn gehakt citroengras
5 tenen knoflook
2 eetl. fijngehakte verse gember
1 theel. witte peper uit de molen
2 eetl. kerriepoeder
1 theel. gemalen komijn
2 theel. gemalen koriander
1 theel. gemalen kaneel
1 theel. gemalen kurkuma
1 theel. kreeftenpasta

(eventueel) wat olie
4 stengels citroengras

Snijd voor de sjalotpasta de sjalot, het vruchtvlees
(zonder witte nerf) van het rode pepertje, citroengras,
knoflook en gember in zo klein mogelijke stukjes. 
Doe het met de witte peper, kerriepoeder, komijn,
koriander, kaneel, kurkuma en kreeftenpasta in een
vijzel en wrijf het geheel tot een fijne pasta.
Zo nodig een klein beetje olie toevoegen.
Zet deze sjalotpasta apart.

Snijd voor de curry cappuccino de 4 stengels citroen-
gras en de appel fijn.
Rasp zeste van de citroen.

Z.O.Z.
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1 appel
1 citroen, zeste van de hele

citroen

3 sjalotjes (in brunoise)
2 eetl. gele currypasta

wat boter
1,6 liter kippenfond (zie boven)

2 dl. room
1,6 dl. Noilly Prat

sjalotpasta (zie boven)
4 dl. kokosmelk

zout, peper uit de molen

Stoof voor de curry cappuccino de brunoise van het
kleingesneden citroengras, de appel en de citroen zeste
(zie pagina 5 onder), de sjalot en de gele currypasta in
wat boter en laat het geheel wat kleuren.
Voeg de kippenfond, room, Noilly Prat, sjalotpasta en
de kokosmelk toe. Laat het geheel, zachtjes tegen de
kook aan, 10 minuten gaan. Mix de soep (ca. 5 minuten)
met een staafmixer goed fijn en zeef ze door een fijne
zeef. 
Breng op smaak met zout en peper uit de molen.

12 satéstokjes (in water leggen)
24 ongepelde langoustines
6 eetl. limoensap
5 eetl. lichte sojasaus
6 eetl. sesamolie
2 cm. verse gemberwortel
3 tenen knoflook

2 eetl. abrikozenconfituur
restant van het  limoen/soja/
   sesam mengsel

1 rood chilipepertje
2 lente-uitjes

zout

Laat de satéstokjes 1 uur in water wellen.
Pel de langoustines (bewaar de pantsers voor het tussen-

gerecht). 
Meng het limoensap met de sojasaus en de sesamolie
goed door elkaar. Rasp de schoongemaakte gember-
wortel. Hak de knoflook fijn. Voeg de geraspte gember
en de gehakte knoflook bij 5 eetlepels van het limoen/
soja/sesam mengsel. Roer er de gepelde garnalen door
en laat het in de koeling marineren.
Roer de warme abrikozenconfituur los met het restant
van het limoen/ soja/sesam mengsel. Doe er het fijnge-
sneden vruchtvlees van het rode chilipepertje en de
fijngesneden lente-uitjes bij. Kruid de warme abrikozen-
dipsaus naar smaak met wat zout. 
Prik telkens 2 gemarineerde, rauwe langoustines op een
satéstokje.

1 ½ dl. room
Serveren
Verwarm de bakplaat tot 100º C.
Bak de garnalenspiesjes 1 minuut aan beide

zijden op de bakplaat. Haal de garnalen van de plaat en
leg ze op een vel aluminiumfolie. Lepel de warme
abrikozen-dipsaus over de warme garnalen.
Doe ¾ van de warme soep met een schenkkannetje in
de glazen. Voeg de room bij het overgebleven ¼ deel
van de soep in een schenkkannetje en schuim dit met
een staafmixer op. 
Giet nét voor het uitserveren de ‘roomsoep’, over de bolle
kant van een lepel, op de soep in het glas.
Leg een garnalenspiesje op de glasrand.
Zet de glazen op een schoteltje en serveer het direct uit.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel6



Juli-Augustus  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Filet proporties zeebaars

Qunelle van zeebaars

Quenelle van zeebaars Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Vierkante borden gebruiken.

2 kg. kweek-zeebaars, heel

Zet 12 vierkante borden in de warmkast.

Fileer de zeebaars: houdt eventuele afsnijdsels, koppen
en graten apart voor een visbouillon. Proportioneer de
geschubde en gefileerde zeebaarsfilets zodanig dat u 12
stukjes zeebaars van ca. 40 gram per persoon op de
huid kunt bakken. Zet deze apart. De quenelle stukjes (=
ca. 1/3 deel. zie proporties) ontvellen. Zet die ook apart.

60 gr. ui
60 gr. prei
60 gr. bleekselderij
40 gr. winterwortel

afsnijdsels, koppen en graten
   van de zeebaars
gezouten water
boter
langoustinepellen (zie soep)

1 eetl. tomatenpuree
1 ½ dl. witte wijn

1 liter water
1 laurierblaadje
5 peperkorrels

Snijd voor de vissaus de ui, prei, bleekselderij en
winterwortel in kleine blokjes. 
Kieuwen en ogen van de zeebaars verwijderen en de af-
snijdsels, koppen en graten (dus géén vellen) in gezouten
water afspoelen om de bloedresten te verwijderen.
Zet de ui, prei, winterwortel en bleekselderij in wat boter
aan en voeg de langoustinepellen toe. Laat de toma-
tenpuree mee aanbakken. Voeg de afgespoelde afsnijd-
sels, koppen en graten toe. Laat het geheel even, al om-
scheppend, gaan. Blus het af met de witte wijn en laat
dit inkoken. Voeg dan het water, laurierblaadje en de
peperkorrels toe. Laat deze visbouillon ca. 20 minuten
trekken.
Passeer het door een passeerdoek en kook het tot een
mooie sausdikte in.

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Z.O.Z.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 7



Juli-Augustus  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Quenelles maken

4 rode paprika’s
60 ml. olijfolie

wat limoensap
zout, peper uit de molen

Rooster voor de paprika-coulis de paprika’s 50 minuten
in de voorverwarmde oven tot ze donkere plekken
krijgen. Wel regelmatig keren. Haal de paprika’s dan uit
de oven, leg ze op een schaal en dek ze met huishoud-
folie af. Als de paprika’s lauwwarm zijn: de steel verwij-
deren en ontvellen. Snijd ze in vieren en verwijder de
pitjes. Maal het vruchtvlees met een staafmixer fijn en
voeg de olijfolie  (dun straaltje) en wat limoensap toe.
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.

gefileerde zeebaars stukjes
 (zie quenelle-aanduiding pag. 7)
water met wat zout

80 gr. witbrood, zonder korst
40 ml. room
5 eieren

zout, cayennepeper

Breng water met wat zout tegen de
kook aan! Maal, voor de visquenel-
le, de ontvelde zeebaarsstukken
met het witbrood goed fijn in de
keukenmachine. Meng de visfarce
met de room en de eieren. Breng het op smaak met wat
zout en cayennepeper. Meng het goed (mocht het mengsel

te vochtig zijn dan wat paneermeel toevoegen).
Maak met behulp van 2 dessertlepels 12 of 24 kleine
quenelles en gaar die ca. 3 minuten in het bijna kokend
water. Laat ze daarna op keukenpapier afkoelen.

2 à 3 grote aardappelen
olie

Trek met een wat grove rasp lange slierten van de ge-
schilde aardappelen (slierten niet wassen). Verhit de olie in
een koekenpan en ‘frituur’ daarin geproportioneerd de
aardappelsliertjes. Druk ze nog in de olie plat tot 12
wafeltjes. Laat ze dan op keukenpapier uitlekken.

6 stronkjes little gem sla
wat olijfolie
balsamico-azijn
wat geroosterde amandelen

12 stukjes zeebaars met vel
   (zie boven)
olijfolie
saus (zie boven)
zout, peper uit de molen

1 bakje limoen cress
pepermelange (zwarte, witte en
 roze pepers in de vijzel kleinge-
 maakt.

(de helft naar het voorgerecht)

Serveren
Verwarm een oven voor tot 180º C.
Snijd de little gem in vieren en zet ze kort in de
olijfolie aan. Haal ze direct uit de pan.

Druppel er wat balsamico-azijn over.
Rooster wat amandelen in een ‘droge’ anti aanbakpan.
Bak de stukjes zeebaars op het vel in wat olijfolie.
Leg ze op een braadslede en zet de quenelles 10
minuten in de voorverwarmde oven. Verwarm de saus.
Trek een streepje paprika coulis op het warme bord.
Leg hier 2 kwarten little gem, een stukje gebakken zee-
baars en een warme quenelle op. Nappeer met de vis-
saus en garneer het met het aardappelwafeltjes en wat
limoen cress. 
Maak in een vijzel wat pepermelange en zet de helft bij
het voorgerecht. Doe de geroosterde amandelen bij de
overgehouden pepermelange en maak het in de vijzel
fijn. Strooi dit lichtjes over het borden.
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Gerookte tomatensorbet met panna cotta

Gerookte tomatensorbet met panna cotta Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Klein, koud bordje gebruiken. Zet 12 kleine bordjes in de vriezer. 

600 gr. trostomaatjes
pan kokend water

120 gr. fijne suiker
1,3 dl. water

Om te roken:
aluminiumfolie

70 gr. zwarte theeblaadjes
120 gr. witte rijst

75 gr. bruine basterdsuiker
-  -  -  -  -  -

3 eetl. rode wijnazijn
2 dessertl. wodka

wat zout

Kerf voor de tomatensorbet de trostomaatjes aan de
onderkant kruislings in en dompel ze 30 seconden onder
in kokendheet water. Giet ze af en laat ze afkoelen tot u
ze kunt vasthouden. Pel de trostomaatjes.
Laat in een pan op een middelhoog vuur de suiker in het
water op lossen. Laat het dan nog ca. 5 minuten gaan
tot een siroop.
Neem de pan van het vuur. Rook de ontvelde tomaten
10 minuten in een rookoventje met een op aluminium-
folie gelegde mengeling van theeblaadjes, witte rijst en
bruine basterdsuiker.
Laat ze afkoelen. Ontpit de tomaatjes en pureer ze in
een keukenmachine. Roer de suikerstroop, rode wijn-
azijn, wodka en wat zout door deze tomatenpuree en
laat het in de koeling afkoelen.
Draai er t.z.t. een mooi sorbetijs van.

2 banaansjalotten
100 gr. Parmezaanse kaas

2 velletjes gelatine
wat boter

1 ½ dl. melk
1 ½ dl. room

Snipper voor de panna cotta de banaansjalotten fijn.
Maal de Parmezaanse kaas. Week de gelatine in koud
water. Fruit de gesnipperde sjalot in wat boter tot ze
glazig is (niet bruinen!). Voeg de melk en de room toe en
laat het geheel zachtjes koken. Voeg de gemalen kaas
toe en laat die iets smelten. Haal de panna cotta dan van
het vuur en voeg, als het wat afgekoeld is, de uitge-
knepen gelatine toe.

Z.O.Z.
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Leg huishoudfolie op een platte schaal en stort daar de
panna cotta op. Zorg ervoor dat de laag niet dikker dan
½ cm. is. Dek het met een tweede vel huishoudfolie af
en laat in de koeling opstijven.

1 bosje verse basilicum
extra vierge olijfolie

Haal voor de basilicumolie de basilicumblaadjes van de
takjes en blancheer die 10 seconden in kokend water.
Koel ze dan direct terug in ijswater. Dep ze goed droog.
Weeg de blaadjes en voeg 3 x het gewicht hiervan in
olijfolie toe. Pureer het in een blender.

2,4 dl. druivenpitolie (ijskoud)
160 gr balsamico
0,8 dl. water

8 gr. poedersuiker
12 gr. Vegetal ã (alternatief is:

2 gr. agar agar + 1½ gr. gelatine)

Zet voor de balsamico parels de druivenpit olie in een
bakje in de koeling (15 minuten vóór gebruik in de vriezer

zetten). Breng de balsamico met het water en de
poedersuiker aan de kook. Voeg de Vegetal (of het alter-

natief) toe. Doe het in een spuitflesje met een druppel-
mondje. Druppel het in het bakje met de ijskoude
druivenpit olie. Zeef de druppels in een klein zeefje en
bewaar de druppels in een laagje olie, zodat ze niet aan
elkaar plakken en mooi blijven.

280 gr. trostomaten
24 ml. olijfolie
1 dessertl. appelazijn
½ theel. gedroogde peterselie
½ theel. gedroogde basilicum
½ theel. gedroogde oregano
¼ theel. zout

1 ½ theel. ruwe rietsuiker

Ontvel voor de gemarineerde tomaatreepjes de tros-
tomaten in kokend water. Snijd ze in vieren en verwijder
de pitjes. Snijd het vruchtvlees in dunne reepjes.
Meng in een kom de olijfolie, appelazijn, peterselie,
basilicum, oregano, zout en ruwe rietsuiker tot een
dressing.
Leg de tomaatreepjes in een schaal en giet er de dres-
sing over. Roer voorzichtig, om de tomaat een olielaagje
te geven. Zet het tot gebruik terug in de koeling.
Net voor het uitserveren de reepjes nog even omzetten.

Serveren
Snijd 12 driehoekjes van de panna cotta en leg
er een op het koude bord. Leg wat tomaatreepjes

op én tegen de panna cotta driehoek.
Leg daarnaast een bolletje sorbetijs.
Garneer het rondom met druppels basilicumolie en leg er
wat balsamico parels in.
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Kangoeroefilet op een bedje van geroosterde groenten

Kangoeroefilet op een bedje van
geroosterde groenten Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

½ theel. zout
1 theel. paprikapoeder
1 theel. cayennepeper
1 theel. zwarte peper, uit de molen

½ theel. witte peper, uit de molen

½ theel. oregano
1 theel. knoflookpoeder
1 theel. selderijzout
1 theel. koriander
½ theel. rozemarijn
½ theel. suiker
½ theel. uienpoeder
1 dl. olijfolie

1100 gr. kangoeroefilet

Zet 12 grote borden in de warmkast.

Meng voor de Australische kruidenmix het zout, paprika-
poeder, cayennepeper, zwarte peper, witte peper,
oregano, knoflookpoeder, selderijzout, koriander,
rozemarijn, suiker en uienpoeder goed door elkaar.
Vermeng 80 % van dit mengsel met de olijfolie en
smeer hiermee de kangoeroefilet in.
Verwarm een oven voor tot 100º C.
Grill de filet aan beide zijden snel bruin en leg ze op een
bakplaat. Gaar ze, net voor het uitserveren, in de oven
tot een kerntemperatuur van 55º C.

110 gr. ui
80 gr. winterwortel

250 gr. prei, het witte deel
wat olijfolie

4 eetl. tijmblaadjes
1 dl. wildfond

2 ½ eetl. honing
50 gr. crème fraîche

Snipper voor de honing-tijmsaus de ui klein. Snijd de
winterwortel in kleine blokjes en het wit van de prei in
kleine ringen. Doe wat olijfolie in een steelpannetje en
laat hierin de groenten smoren. Voeg de tijmblaadjes
toe en bak het geheel nog even door (mag niet kleuren).
Voeg de wildfond toe en laat het inkoken. Mix de saus
dan voorzichtig met de staafmixer en zeef ze.
Voeg, net voor het uitserveren, de honing toe, laat het
even koken. Draai het vuur dan laag. Voeg de crème
fraîche toe en roer het goed door. Niet meer koken!

Z.O.Z.
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1 ½ rode ui
¾ courgette

175 gr. sperzieboontjes
200 gr. kastanje champignons
1 ½ rode paprika

zout, peper uit de molen
1 teentje knoflook

wat olijfolie

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Snijd voor de gegrilde groenten de schoongemaakte ui,
courgette, sperzieboontjes, kastanje champignons en
rode paprika in grove stukken en leg ze in een oven-
schaal. Bestrooi ze met zout en peper uit de molen, pers
het teentje knoflook boven de groenten uit, voeg olijf-
olie toe en schep het goed door elkaar.
Bak de groenten kort in een grillpan.

3 grote zoete aardappelen ä
   (= bataat)
olijfolie

2 eetl. kaneelpoeder
1 volle eetl. (gerookt) paprika-

   poeder
gemalen zeezout

18 naaldjes verse rozemarijn
zwarte peper, uit de molen

2 eetl. sweet chilisaus 

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Voor de aardappel wedges (= wigvormig modellen) 3 zoete
aardappelen in langwerpige, wigvormige partjes snijden.
Leg ze op een bakplaat en besprenkel ze royaal met
olijfolie. Strooi er dan kaneel-, paprikapoeder en zee-
zout overheen. Leg de rozemarijnnaaldjes erop, geef
een flinke draai met de zwarte pepermolen en bespren-
kel ze met de sweet chilisaus. Schep alles goed om
zodat de aardappelpartjes overal goed gekruid zijn. 
Bak ze ca. 20 minuten in de voorverwarmde oven
goudbruin. Schep ze één of twee keer om.

5 grote zoete aardappelen ä
   (= bataat)

Snijd de bataat met een rasp in een fijne julienne.
Bak deze julienne, kort voor het uitserveren, 30 secon-
den in een frituur van 170º C. goudbruin.

20% van Australische kruidenmix
(zie boven)

Serveren
Maak de honing-tijmsaus af op smaak en gaar
het vlees.
Maak op een warm bord een bedje van de

groenten. Trancheer het vlees en leg het op de groenten.
Drapeer het met wat van de gefrituurde julienne van
bataat. Strooi hier wat van de achtergehouden 20 %
Australische kruidenmix over.
Garneer met de wedges en de saus.
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Citrusdessert met earl grey

Citrusdessert met earl grey Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude whiskyglazen gebruiken.

8 sinaasappels
1 vanillestokje
3 dl. earl grey thee
3 dessertl. rum
3 dessertl. Grand Marnier

120 gr. suiker
7 gr. gelatineblaadjes

Zet 12 whiskyglazen in de vriezer.

Snijd de boven-
en onderkanten
van de sinaas-
appels.
Verwijder de
schil en het
witte gedeelte
en snijd het
vruchtvlees tus-
sen de vliezen
uit. Snijd het
vruchtvlees in
stukjes.
Snijd het
vanillestokje
in de lengte
open en
schraap er het
merg uit.
Maak een thee
van de earl
grey. Verwarm de thee en roer er rum, Grand Marnier,
suiker, vanilleschil en -merg door.
Laat het even trekken. Week intussen de gelatine-
blaadjes 5 minuten in koud water. Knijp deze uit en los
ze in het warme theemengsel op. Verwijder de vanille-
schil en laat het afkoelen. Roer de stukjes sinaasappel
door het mengsel. Verdeel dit dan over de koude whisky-
glazen en laat het in de koeling opstijven.

1 citroen
25 gr. boter

105 gr. amandelschaafsel
100 gr. poedersuiker
80 gr. eiwit
20 gr. bloem, gezeefd

wat zout

Rasp voor het koekje (staat niet op de foto) ¾ schil van de
citroen. Smelt de boter in een steelpannetje en haal dit
van het vuur zodra de boter gesmolten is. Voeg het
amandelschaafsel, poedersuiker, eiwit, bloem, wat
zout en de citroenrasp toe. Zet het goed door elkaar.
Zet dit beslag, met plasticfolie afgedekt, in de koeling.
Verwarm een oven voor tot 190º C.
Beleg een bakplaat met bakpapier. Maak van het koude
beslag lange, dunne strepen op het bakpapier. Zorg ervoor
dat het beslag zeer plat uitgesmeerd is.
Bak de koekjes goudbruin in de voorverwarmde oven.

Z.O.Z.
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BLIJF BIJ DE OVEN (om het bakproces te kunnen controleren)!
Laat de koekjes goed afkoelen.

4 dl. room
2 dessertl. amandelessence
1 koffiel. appelstroop

Klop voor de amandelroom de room met de amandel-
essence en de appelstroop lobbig.

12 koekjes, zoals hierboven
   omschreven

Serveren
Verdeel de amandelroom over de opgesteven
inhoud in de whiskyglazen en garneer elk glas
met een koekje.

Ps. in verband met tijdsgebrek tijdens het voorkoken is bij het koekje
voor een alternatief gekozen. Het moet dus het omschreven koekje
van hierboven zijn!
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Langoustine

Bataat

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  Juli / augustus

pag. 6  â Langoustine. 
Een van de bekendste soorten is de Noorse kreeft of langoustine, niet te verwarren
met de langoest. Deze laatste soort wordt veel groter maar mist de scharen, die de
langoustine wel heeft. In landen rond de Middellandse Zee wordt de bereide
langoustine 'scampo' genoemd (meervoud scampi), in Nederland en België wordt
de term scampi gebruikt voor de langoustine of reuzegarnaal, met daar als
meervoud scampi's. De Europese kreeft kan 4 kilo zwaar en meer dan een halve
meter lang worden. Deze soort wordt beschouwd als een van de smakelijkste, maar
de kreeft is ook zeldzamer en daardoor zeer gewild en peperduur. De in Europa
meest ingevoerde kreeft is de Amerikaanse kreeft (Homarus americanus), die
ongeveer even groot wordt als de Europese kreeft. Van beide soorten zijn
overigens veel zwaardere exemplaren bekend van meer dan een meter lang maar dat betreft zeldzame uitschieters.
Een aantal soorten rivierkreeften wordt geconsumeerd, maar sommige soorten zoals de Europese rivierkreeft zijn in
landen als Nederland zeldzaam en beschermd en mogen niet worden gevangen, laat staan opgegeten.
De Oosterscheldekreeft is, met hulp van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft, in opkomst in restaurants en wordt
gevangen in de Oosterschelde, zie ook de externe links. Met 'Oosterscheldekreeft' worden populaties van de Europese
kreeft (Homarus gammarus) in de Oosterschelde bedoeld. Voordelen van deze kreeft zijn dat hij op een duurzame manier
kan worden gevangen en de vangstlocatie voor Belgen en Nederlanders om de hoek ligt.
Ook garnalen zijn een bekende groep van kreeftachtigen, maar veel soorten blijven een stuk kleiner dan de meeste
kreeften en worden niet met kreeft aangeduid. Bekende garnalen zijn de Noordzeegarnaal of ‘Grijze garnaal’, de Chinese
garnaal of gamba en de steurgarnaal. In totaal zijn er ongeveer 100 soorten garnalen die geschikt zijn voor consumptie.
Het grote voordeel van kreeften is dat ze een tijd in leven te houden zijn. Garnalen zijn moeilijk in leven te houden en
bederven zodra ze dood zijn zeer snel. Ze worden na de vangst direct sterk gekoeld en geconserveerd. De grijze garnaal
verdwijnt onmiddellijk na de vangst in de kookpan aan boord van de garnalenvisser en zullen daardoor in Nederland
zelden rauw te verkrijgen zijn. Jaarlijks worden in Belgische vissershavens slechts enkele tientallen kilo’s Noordzee-
garnalen levend aangevoerd. Alle schaaldieren zijn door de vele eiwitten in het vlees en de waterige ingewanden zeer
gevoelig voor bederf. Voordelen zijn er ook; eetbare schaaldieren worden door het ontbreken van koolhydraten en
schadelijke vetten als gezond beschouwd. Een aantal soorten bevat verhoogde concentraties vitaminen en mineralen als
calcium en ijzer.

pag. 10  ã  Vegetal.
Veel gebruikt alternatief voor Agar-agar. Mengsel van carrageen, johannesbroodpitmeel en groente.
Vegetal (vegetarische gelatine) is heel soepel en zeer transparant en kan bovendien na gebruik terug worden opgewarmd
om te smelten (dosering: 50gr./kg). Voordelen van Vegetal ten opzichte van Agar-agar: gemakkelijker oplosbaar, hoeft
niet geweekt te worden, veel elastischer, transparant resultaat, houdt 4 à 5 uren langer na bereiding, kan altijd opnieuw
worden opgewarmd, zoveel men maar wil. Kan worden gebruikt in vloeistoffen met een watergehalte van meer dan 80%.
Kan ook worden gebruikt om bv. vruchten in onder te dompelen. 

Opmerkingen: Het ondersteunt geen bevriezing!
pag. 12  ä Zoete aardappel.
De zoete aardappel, ook wel ‘bataat’ genoemd. Dit knolgewas zou vele malen
gezonder zijn dan de ouderwetse aard-appel. De zoete aardappel komt oorspronkelijk
uit Mexico. Het is een exotische vrucht die onder de grond groeit als de knolvormige
wortel van een slingerachtige plant. De zoete aardappel is een groente, in tegenstelling
tot de gewone aardappel. Die wordt in Nederland niet als groente gezien. Toch
bereiden we de zoete aardappel vaak op dezelfde manier. De vorm varieert van rond
tot langwerpig en de kleur van lichtgeel tot purperrood. Als je eenmaal zoete aardappel gegeten hebt, zal de smaak je
bijblijven. Het is zoet, maar ook wat kruidig. De oranje zoete aardappel is waarschijnlijk de bekendste soort, aan de
buitenkant is deze meestal bruin, rood of roze van kleur. De binnenkant kan echter ook geel of wit zijn. Er zijn zelfs ook
paarse bataten te koop. In de Verenigde Staten zien ze de yam ook als zoete aardappel, maar in Nederland zien we deze
variant meer als een cassave. Je kunt de zoete aardappel geschild en ongeschild bereiden. Het is hoe dan ook zaak om
hem goed schoon te borstelen. Net als de gewone aardappel kook je de bataat in 15 tot 20 minuten in 5 cm. water gaar. 
In de (voorverwarmde) oven hebben ze vaak iets langer nodig (20 à 25 minuten).

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 15


