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Fotoblad

Amuse:   Gemarineerde makreel met postelein

en raapsteel

Tussengerecht:   Wilde eend met gebraiseerde

witlof

Sorbet:   Gin-tonic sorbet

Hoofdgerecht:   Tournedos met dragonmayonaise

en aardappelgratin

Nagerecht:   Tarte Tatin met vanille-roomijs

Soep:   Erwtensoep ‘Hof van Cleve Style’
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M e n u
Met dank aan de:   3de woensdagavond Brigade

Gemarineerde makreel met postelein en raapsteel

Erwtensoep ‘Hof van Cleve Style’

Wilde eend met gebraiseerde witlof

Gin-tonic sorbet

Tournedos met dragonmayonaise en
aardappelgratin

 

Tarte Tatin met vanille-roomijs

     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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Gemarineerde makreel met postelein en raapsteel

Gemarineerde makreel met postelein
en raapsteel Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Langwerpig borden gebruiken.

6 eetl. kristalsuiker
3 eetl. water
6 eetl. witte wijnazijn
3 eetl. korianderzaad, geplet
3 eetl. korianderblaadjes

2 à 3 komkommers

Zet 13 (!) langwerpige borden in de grote koeling. (1 bord
wordt straks gebruikt om het ijs-quenelles op te maken).

Los voor de zoet/zure marinade de kristalsuiker, water en
witte wijnazijn in een pannetje op. Voeg het geplette
korianderzaad en de korianderblaadjes toe en warm het
geheel nog even door. 
Laat het dan in het pannetje afkoelen en passeer het door
een fijne zeef. Schil de komkommers en snijd met een
dunschiller 24 mooie, brede slierten. Leg die ca. één uur in
de zoet/zuur marinade. Bewaar het restant van de
komkommers voor het ijs. Rol de slierten op en zet ze
apart. Bewaar de zoet/zure marinade.

2 bosjes radijs
3 dl. rode bietensap

snufje zout
scheutje witte wijnazijn
grof zout

Maak de radijsjes schoon. Verwijder het loof en de wortel.
Snijd 36 ‘kwarten’ van radijs (4 of 6 per radijs) en leg die in
het rode bietensap, waaraan een snufje zout en wat witte
wijnazijn toegevoegd is. Snijd 24 dunne plakjes uit de
andere radijzen en strooi er wat grof zout over. Zet apart.

½ kilo Granny Smith appelen
400 gr. komkommer
150 gr. limoensap

50 gr. gembersiroop
80 gr. kristalsuiker

350 gr. yoghurt

Haal de Granny Smith appelen en de komkommer door
de sapcentrifuge en vang het sap op. Passeer het appel-
en komkommer sap door een zeef en mix het vervolgens
samen met het limoensap, gembersiroop, kristalsuiker
en de yoghurt.

Z.O.Z.
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10 gr. korianderblaadjes, fijn
   gesnipperd

Voeg de fijn gesnipperde korianderblaadjes toe, roer het
goed om en laat het geheel ca. 30 minuten in de koeling
fuseren. Passeer het door een fijne zeef en draai er in de
sorbetière een mooi sorbetijs van. Zet het vervolgens tot
gebruik in de vriezer.

zoet/zuur marinade (zie boven)
1 eetl. korianderzaad
⅓ limoenschil

paar druppels Maggi (flesje)
4 verse makrelen, mét vel maar

   van graatjes ontdaan
limoenrasp
Fleur de sel

Warm de zoet/zuur marinade met het korianderzaad en
de limoenschil zachtjes op (70º C.). Voeg de paar drup-
pels Maggi toe. Leg de gefileerde makreelfilets (mét vel)
in een passende schaal en giet er de lauw/warme zoet-
zuur marinade over (hierdoor zal de vis licht ‘garen’). Rasp
hier wat limoenrasp over en laat het 10 minuten staan. 
Haal de makreelfilets uit het vocht, bestrooi ze met een
beetje Fleur de sel en snijd van de filets, met vel, totaal
36 mooie, even grootte stukken.

2 Granny Smith appels
1 limoen, het sap ervan
2 handjes postelein

24 kleine posteleinblaadjes
2 handjes raapstelen
3 eetl. olijfolie
2 eetl. sojasaus
2 eetl. limoensap

1/ Snijd de Granny Smith appels in een fijne brunoise en
besprenkel deze met het sap van 1 limoen.
2/ Snijd de posteleinblaadjes in een fijne brunoise.
Bewaar 24 mooie, fijne posteleinblaadjes. Zet die apart.
3/ Snijd de raapstelen in een fijne brunoise.
Zet de drie brunoise, net voor gebruik, door elkaar.
Doe voor de soja-limoendressing de olijfolie, sojasaus
en het limoensap in een spuitfles en schud het goed door
elkaar, zodat er een mooie vinaigrette ontstaat.

Garnering: (zie boven)
appel/komkommer sorbet
brunoise van appel, postelein en
raapstelen
stukken gemarineerde makreel
36 radijs ‘kwarten’
24 plakjes radijs
komkommer rolletjes
24 blaadjes postelein
soja-limoendressing

Serveren
Haal vlak voor het uitserveren de appel/kommer
sorbet uit de diepvries en maak hier in de grote

koeling 12 mooie quenelle van. Leg die op het ‘13de’
langwerpige bord en zet dit terug in de vriezer. 
Haal vervolgens de 12 koude borden uit de koeling en
plaats die op de uitgifte balie (niet onder de verwarming!).
Plaats op elk bord 3 hoopjes appel/postelein/raapsteel
brunoise. Leg op elk bord 3 stukjes makreel op en/of
tegen de hoopjes brunoise. Garneer elk bord verder met 3 
radijs ‘kwarten’, 2 radijs plakjes, 2 komkommer rol-
letjes en 2 blaadjes postelein. Plaats op het allerlaatste
moment een quenelle van de appel/komkommer sorbet
op het bord en besprenkel het geheel met de soja-limoen
dressing.
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Erwtensoep ‘Hof van Cleve Style’

Erwtensoep ‘Hof van Cleve Style’ Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude soepborden gebruiken.

1 liter groentefond van:
250 gr. wortelen

1 preien
1 ui
3 stelen bleekselderij

150 gr. champignons
3 vleestomaten

30 gr. boter
1 dl. witte wijn

2 ½ liter koud water
2 teentjes knoflook
8 takjes peterselie
8 takjes bladselderij
1 takjes tijm
2 blaadjes laurier

10 witte peperbolletjes, geplet

1 kg. diepvries erwten
gezouten water
zout, peper uit de molen
wat muntblaadjes
wat dragonblaadjes

Zet 12 diepe soepborden in de grote koeling.

Snijd voor de groentebouillon de wortel, prei, ui, bleek-
selderij in stukjes, de champignons en de vleestoma-
ten in vieren.
Smelt de boter in een snelkookpan en fruit hierin de
wortel, prei, ui en bleekselderij ca. 4 minuten aan.
Blus het met de witte wijn af. Laat deze zo goed als in-
koken. Giet er 2 ½ liter koud water op en breng het aan
de kook. Schuim het af. Voeg er dan de champignons,
vleestomaten, knoflook, peterselie, bladselderij, tijm,
laurier en de geplette peperkorrels bij.
Sluit de pan en laat het 45 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open ze en zeef de bouillon.
Kook de bouillon tot 1 liter fond in.

Blancheer de erwtjes kort in gezouten water en spoel ze
vervolgens met ijskoud water af.
Doe de uitgelekte erwtjes in de blender, samen met de
groentebouillon, zout en peper uit de molen, de munt-
en de dragonblaadjes. Mix het geheel tot een gladde
soep.

Z.O.Z.
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4 dl. erwtensoep (zie boven)
5 gr. agar-agar (= gedroogd

   zeewier als bindmiddel)
12 r.v.s. ringen van 2 ½ cm. Ø

Zeef deze soep en verdeel ze in porties van 6 en 4 dl. 
Laat de 6 dl. in de koelkast afkoelen. 
Neem van de bovenstaande erwtensoep de 4 dl. en
breng dit aan de kook. Los de agar-agar hierin op en laat,
van het vuur af, deze soep opstijven.
(afwerken in de grote koeling) Als de soep wat gaat hangen
de koude ringen midden op de koude borden plaatsen
en deze met de ‘hangende soep’ vullen.
Hang de borden in het bordenrek in de grote koeling.

1 chorizoworst ➀ (Spaanse worst)
6 eetl. olijfolie
2 sneetjes brood, zonder korst

Verwarm een oven voor tot 80º C.
Haal de vel van de chorizoworst door deze even in koud
water te leggen. Snijd de worst dan dwars in tweeën.
Maak een crumble (= verkruimelen) van één halve chorizo
worst door deze in zeer kleine stukjes te snijden of “los”
te verkruimelen. Doe de kleingesneden of verkruimelde
worst met de olijfolie in een pannetje en zet de worst in
de olijfolie ca. 1 uur in de voorverwarmde oven.
Snijd intussen het brood in grove croutons.
Zet een koekenpan op het vuur en doe daar 2 eetl. van
de chorizo-olie in. Bak de broodcroutons hierin goud-geel.

400 gr. feta (Griekse schapenkaas)
peper ui de molen
oregano
olijfolie

½ chorizoworst (zie boven)
2 dl. room

Snijd of breek de feta in kleine blokjes en breng die op
smaak met peper uit de molen, oregano en olijfolie.
Snijd de achtergehouden ½ chorizoworst in 24 dunne
plakjes. Kook de room tot de helft in.
Zet alles apart weg.

1 dl. ingekookte room (zie boven)
6 dl. erwtensoep (zie boven)
4 druppels groene kleurstof

fetablokjes
24 plakjes chorizoworst

   (zie boven)
24 rucola blaadjes

croutons (zie boven)
chorizo-olijfolie (zie boven)

Serveren
Roer de ingekookte room stevig door de koude,
maar nog vloeibare, 6 dl. erwtensoep.

Kleur deze met (maximaal) 4 druppels groene kleurstof
en roer het nog eens goed door elkaar. Neem de koude
borden uit de koeling en verwijder de r.v.s. ringen.
Verdeel de fetablokjes en de chorizocrumble links en
rechts naast het rondje opgesteven erwtensoep over de
borden. Garneer elk bord met 2 chorizoplakjes, 2 rucola
blaadjes, croutons en wat druppeltjes van de overge-
bleven chorizo-olijfolie.
Schep er, net voor het uitserveren, wat van de 6 dl. vloei-
bare, koude (kamertemperatuur) erwtensoep voor.
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Wilde eend met gebraiseerde witlof

Wilde eend met gebraiseerde witlof Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Kleine ronde, warme borden gebruiken.

4 schoongemaakte wilde eenden
wat olijfolie en wat boter

2 ½ l. water
1 winterwortel
5 peterseliestelen
2 stelen bleekselderij
¼ knolselderij
2 dl. rode wijn
3 jeneverbessen
2 laurierblaadjes

10 zwarte peperkorrels, geplet
1 takje tijm

Zet 12 kleine, ronde borden in de warmkast.

Verwarm een oven voor tot 250º C.
Haal de borsten met vel van de eenden. Zet die apart.
Hak de karkassen, poten en botten klein.
Zet deze in een braadslede met olijfolie en boter aan.
Laat ze verder in de voorverwarmde oven, onder een
paar keer omzetten, kleuren. Schep ze over in een hoge
drukpan. Giet het vet uit de braadslede weg (in de vet ton). 
Zet de slede apart. 
Voeg de 2 ½ liter water aan de botten toe en breng dit
aan de kook. Schuim het regelmatig af.
Snijd de wortel, peterselie, bleek- en knolselderij in
blokjes. Doe de kleingesneden groenten in de braadsle-
de en zet ze op een matig vuur. Roer de groenten met
een houten spatel om en laat het in de slede fruiten tot
goudgeel. Schep met een schuimspaan de groenten uit
de slede en doe ze bij de botten. Giet de rode wijn in de
slede, roer het aanbaksel los en kook de wijn wat in.
Voeg dit aan het botten/groentenmengsel in de hoge-
drukpan toe. Doe de jeneverbessen, laurierblaadjes,
geplette peperkorrels en het takje tijm bij.
Sluit de pan en laat het geheel ca. 90 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de bouillon.
Laat het tot 4 dl. eendenfond inkoken.

Z.O.Z.
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8 kleine stronkjes witlof
wat boter, wat water + zout
wat boter

Doe de stronkjes witlof in een pan en voeg wat boter,
water en zout toe. Leg er een boterpapiertje op en laat
het boven een laag vuurtje gaarstoven.
Haal de stronkjes uit het water en laat ze, ondersteboven
in een zeef, goed uitlekken. Bak de goed uitgelekte
stronkjes witlof, tegen het uitserveren, in wat boter aan.

1 butternut pompoen ➁
wat boter en zout
wat water en een snuf suiker

Snijd de butternut pompoen in de lengte in plakken van
1 cm dik. Steek er 18 rondjes van 2 ½ cm. Ø en 1 cm.
dik uit. Snijd die in tweeën. Stoof ze gaar in een steel-
pannetje met wat boter, zout, water en een snuif
suiker. Houd ze in het kookvocht warm.

2 dl. room
4 dl. ingekookte eendenfond

   (zie boven)
zout, peper uit de molen

8 losse eendenborsten (zie boven)
zout, peper uit de molen
boter en olie, om te braden

Kook voor de saus de room tot iets meer dan de helft in.
Voeg de ingekookte eendenfond toe en kook deze, zo
nodig, nog wat in. Kruid de saus met zout en peper uit
de molen. 
Kruid de eendenborsten, met vel, tegen het uitserveren
met zout en peper uit de molen. Braad ze op de velkant
langzaam aan in wat boter en olie. Keer ze een paar
keer. Zet de pan van het vuur en dek de borsten met wat
aluminiumfolie af. Laat ze, afgedekt, nog wat rusten.

8 stronkjes witlof (zie boven)
 

Snijd de 8 uitgelekte stronkjes witlof in de lengte in
tweeën. Snijd de onderkanten van 12 halve stronkje
witlof recht af zodat de rechtop gezet kunnen worden.
Snijd de overgebleven 4 helften elk in de lengte in drieën
door (u heeft nu 12 dunne witlof reepjes).

36 plakjes uitgelekte, warme
 plakjes butternut pompoen

   (zie boven) 

Serveren
Snijd van de eendenborsten 36 plakjes.
Leg op elk warm bord een flinke lepel saus.
Leg daarin een dunne reep witlof. Leg er 3

plakjes eendenborst bij en zet een halve witlofstronk
rechts boven, rechtop net in de saus.
Garneer het met 3 plakjes warme butternut pompoen
en serveer het direct uit.
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Gin-tonic sorbet

Gin-tonic sorbet Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude portglazen gebruiken.

1 ½ dl. limoensap, gezeefd
1 ½ dl. citroensap, gezeefd
200 gr. fijne kristalsuiker

1 dl. gin
2 dl. tonic
1 eiwit
1 dl. room

70 gr. fijne kristalsuiker

Zet 12 portglazen in de vriezer.

Maak een suikerstroop
door het gezeefde limoen-
en citroensap met de 200
gram suiker te verhitten
tot de suiker opgelost is.
Neem de pan van het vuur
en voeg direct de gin toe.
(de alcohol zal door de hitte
gedeeltelijk verdampen) Roer
het goed door en laat deze
suikersiroop volledig af-
koelen.
Voeg dan de tonic toe.
Klop de eiwitten stijf. Klop
de room met de 70 gram
fijne kristalsuiker lobbig.
Spatel de suiker/gin siroop,
stijf geklopte eiwit en de
gezoete room door elkaar. 
Draai er in de sorbetière een mooi sorbetijs van. (Let op:
door de nog aanwezige alcohol in de massa, ook na verdam-
ping, zal de ‘bevriezing’ langer duren dan normaal)

1 limoen, zeste ervan
Serveren
Rasp zeste van de gewassen en gedroogde
limoen. Leg 2 à 3 bolletjes sorbetijs (afhankelijk

van het formaat) in een glas en garneer het met wat limoen
zeste.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 9



September  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Tournedos met dragonmayonaise en aardappelgratin

26 (l) x20 (b) x5 (h)

Tournedos met dragonmayonaise en
aardappelgratin Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

70 gr. boter
2 teentjes knoflook

10 aardappelen
1 ½ dl. room
1 ½ dl. melk

2 eieren
75 gr. Gruyère kaas

zout en peper uit de molen

Zet 12 grote borden in de warmkast.

Verwarm een oven voor tot 180º C.
Laat de boter, samen met de geplette teentjes knoflook
in een pannetje smelten en laat het even staan. Schil de
aardappelen en snijd ze in dunne
schijfjes (de aardappel NIET wassen of
droog deppen. Het zetmeel zorgt voor de
binding). Bekleed een bakblik (☞) met
vetvrij papier en vet het papier in met
wat van de gesmolten boter (zie boven).
Roer room, melk, eieren, Gruyère kaas, zout, peper
en de resterende knoflookboter door elkaar. Vul het bak-
blik met een laag aardappelschijfjes. Smeer daarover wat
van het room/melk/ei/kaas/boter mengsel wat u eerst
even doorroert. Herhaal dit tot alle schijfjes op zijn en giet
het resterende room/melk/ei/kaas/boter mengsel hierover
uit. Druk de massa goed aan. Leg op het gevulde bakblik
een vetvrij papier en zet de aardappelgratin tegen het
uitserveren 60-100 minuten in de voorverwarmde oven.
Steek uit de gegaarde aardappelgratin 24 mooie  rondjes
van 2 ½ cm. Ø en plaats die even onder de grill.

4 eetl. fijngehakt dragonblad
8 eetl. zelfgemaakte mayonaise
1 eetl. dragonazijn

Meng de fijngehakte dragonblaadjes door een zelfge-
maakte mayonaise. Doe er nog wat dragonazijn bij.

Z.O.Z.
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Mix het even om de smaak van de dragon goed tot zijn
recht te laten komen. Zet de mayonaise afgedekt in de
koeling.

8 hele sjalotten, schoongemaakt
2 takjes tijm
4 blaadjes laurier
4 blaadjes salie
1 eetl. witte peperbolletjes

   (gekneusd)
2 teentjes knoflook
1 fles rode wijn (Bordeaux)
1 potje kalfsfond (ca. 4 dl.)

koude boter

Ontvlies voor de ‘sjalotten in rode wijnsaus’ de hele
sjalotten en leg ze in een passende pan. Voeg tijm,
laurier, salie, witte peperbolletjes en knoflook toe.
Overgiet het met de rode wijn en de kalfsfond en laat
het geheel ca. 30 minuten sudderen en inkoken. Haal de
sjalotjes uit de saus, zet ze apart en passeer de saus,
boven een sauspan, door een fijne zeef zodat u een
‘gebonden rode wijnsaus’ krijgt (zo nodig nog wat inkoken).
Voeg tegen het uitserveren een klontje koude boter aan
de warme saus toe.

4 sjalotten 
1 liter water

400 gr. suiker
2 dl. azijn

Snijd voor de ‘zoetzure sjalotten’ de sjalotten in dunne
reepjes. Doe ze in een vacuüm zak, voeg het water,
suiker en de azijn toe en trek de zak, hangend buiten de
vacuümruimte, vacuüm. Breng een pan met water aan
de kook. Laat de zak ca. 10 minuten in kokend water
staan, zodat de suiker oplost in het water en de azijn.
Laat het dan, buiten de pan maar in de zak, afkoelen.

12 tournedos van 120 gr. elk of
 wagyu ➂ (= Japans rundvlees)

            * vanwege de prijs nemen wij tournedos

zout en peper uit de molen
olijfolie

Verwarm een oven voor tot 150º C. Verhit de bakplaat.
Kruid de tournedos met zout en peper uit de molen.
Wrijf het vlees met olijfolie in en leg het op de hete bak-
plaat. Laat het, al omkerend, 3 à 4 minuten gaan.
Leg ze dan in een ovenschotel en zet ze, naar eigen
idee, enigszins afgedekt, max. 5 minuten in de voorver-
warmde oven.

2 mergpijpen, gepocheerd
gezouten water

2 little gems kropslaharten
zout en peper uit de molen
wat olijfolie

Pocheer de mergpijpen ca. 15 minuten in wat gezouten
water. Laat ze uitlekken. Druk het merg voorzichtig uit
het pijpje. Snijd het in plakjes en laat ze, naar eigen idee,
onder de grill even kleuren. Kruid de geplukte blaadjes
van de little gems sla met zout en peper uit de molen
en besprenkel met wat olijfolie. 

rode wijnsaus, (zie boven)
Serveren
Snijd de tournedos in plakjes en verdeel het over
de warme borden. Schik er 2 torentjes aardappel-
gratin en de in rode wijn gegaarde sjalotjes er

onder. Garneer het met krokante little gems slablaadjes
en de zoetzure sjalot. Werk het af met een plakje ge-
pocheerde merg op een little gem slablaadje, dragon-
mayonaise en de rode wijnsaus.
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Tarte Tatin met vanille-roomijs

Tarte Tatin met vanille-roomijs Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude borden gebruiken.

150 gr. fijne suiker
150 gr. rietsuiker

2 stuks steranijs
1 kaneelstokje (gebroken)
1 vanillestokje (opengesneden)

1 ½ limoen, het gezeefde sap
80 gr. gezouten boter

ronde vorm van 30 cm. Ø

5 Pink Lady appelen
2 eetl. bruine basterdsuiker

Zet 12 borden in de koeling.

Laat de fijne suiker, rietsuiker, steranijs, kaneelstokje
en het vanillestokje op een laag vuurtje karameliseren.
Laat het kleuren tot een goudbruine karamel. Blus het
met het gezeefde limoensap. Roer er met een houten
lepel de boter door, tot de boter volledig opgenomen is.
Giet de karamel door een zeef in een ronde vorm van 30
cm. Ø. Laat de karamel daarin afkoelen.
Schil de Pink Lady appelen en steek de klokhuizen er
uit. Snijd de appelen in vieren en vervolgens elk kwart in
tweeën (halve maantjes). Bedek de ronde vorm, op de
karamel, dakpansgewijs, met de appelplakjes. 
Strooi daar de bruine basterdsuiker over.
Laat dit Tarte Tatin deel, in de tot 160º C. voorverwarm-
de oven, 20 à 30 minuten stoven. 
Haal de Tarte Tatin uit de oven en laat de taart afkoelen.

250 gr. zachte boter
1 koffiel. vanillesuiker aange-

   vuld met witte basterdsuiker
   tot 125 gram totaal

25 gr. eierdooier
10 gr. citroenrasp

375 gr. Zeeuwse bloem (gezeefd)

50 gr. roompoeder

Meng intussen voor de bodem van de Tarte Tatin (= een
gezet boterdeeg of harde-Wener) de boter met de suiker
door elkaar. Werk er dan, met de vingers, de eierdooier
en citroenrasp (op een marmeren aanrechtblad) door.
Vermeng de verkregen massa voorzichtig met de bloem
en het roompoeder tot een deeg. 
Stop tijdig met kneden en leg het deeg, als een bol
ingepakt in huishoudfolie, op een koele plaats (geen
koelkast) om te laten rusten (ca. 1 uur minimaal).
Verwarm een oven voor tot 220º C.

Z.O.Z.
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bloem, om te bestuiven
ronde vorm van 30 cm. Ø

Rol het deeg, op een met wat met bloem bestoven
werkblad, uit tot een ronde plak van 30 cm. Ø (3 mm. dik).
Leg het deeg op de afgekoelde appelen en druk het met
de vingers tussen de appels en de rand van de ronde
vorm. Bak het geheel 15 minuten in de tot 220º C.
voorverwarmde oven. Schakel dan de oventemperatuur
terug naar 170º C. en laat de taart nog 20 minuten
bakken. Laat de taart uit de oven bijna geheel afkoelen.
Stort (omdraaien) de nog lauwe taart op een platte schaal.

5 dl. melk
5 dl. room
1 vanillestokje (in de lengte

opengesneden)
6 eierdooiers

150 gr. suiker
1 theel. vanillesuiker

Breng melk, room en het hele uitgekrabde vanillestokje 
tegen de kook. Laat van het vuur even trekken. Klop voor
het vanille-roomijs de eierdooiers met de suiker en
vanillesuiker in de keukenmachine tot het wit is. Doe het
opgeklopte dooier/suiker mengsel bij de melk en laat het
geheel op een klein vuur binden (= crème anglaise).
Laat deze crème, als ze gebonden is, al roerend af-
koelen. Draai er t.z.t. in de sorbetière een mooi ijs van. 

150 gr. suiker
1 dl. water

150 gr. room
40 gr. boter

Kook voor de karamelsaus de suiker en het water in tot
het begint te karameliseren (= licht bruin). Voeg de room
er, flink roerend met een garde, in één keer bij.
Blijf constant roeren en voeg de boter toe. Laat het
afkoelen. Om de juiste dikte te krijgen nog een scheutje
room toevoegen.

12 muntblaadjes
karamelsaus (zie boven)

Serveren
Snijd de Tarte Tatin in het gewenste aantal
punten en leg die op de gekoelde borden.
Garneer elke punt met een muntblaadje.

Leg naast of elke Tarte Tatin-punt een bolletje vanille-
roomijs en garneer het met wat karamelsaus.
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Chorizo

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  September
pag. 6  ➀  Chorizo is een van oorsprong Spaanse worstsoort die kruidig van smaak en roodachtig van kleur is en een

stevige, grove structuur heeft. Een kenmerkend ingrediënt is de pimiento choricero, een
paprikapoeder (al dan niet pittig) dat niet alleen zorgt voor de smaak en de rode kleur van
de chorizo, maar dankzij de daarin aanwezige etherische oliën ook bijdraagt aan een
betere houdbaarheid. Normaal gesproken wordt chorizo vervaardigd van zeer grof gehakt,
vettig varkensvlees (maar niet per se exclusief). Andere belangrijke bestanddelen zijn
zout, knoflook, oregano, suiker en eventueel andere kruiden zoals komijn.
Chorizo is zowel vers als gedroogd te verkrijgen en in het laatste geval soms ook gerookt.
De worst wordt gebruikt als broodbeleg, in stoofschotels mee gekookt, gebraden of soms
ook gegrild gegeten. Vooral in Spanje bestaan veel (lokale) varianten van de worst.
Zo zijn er bijvoorbeeld tamelijk exclusieve soorten die gemaakt zijn van het vlees van het

Iberische varken, of minder vettige en fijnere varianten die onder andere populair zijn voor tapas. Een bekende variant is de
Pamplona die van iets fijner gehakt, of eventueel zelfs gemalen vlees gemaakt is. Buiten Europa zijn vooral de Mexicaanse
of Caribische varianten van de chorizo bekend die een ander kruidenaroma hebben en vaak gemaakt zijn van gemalen vlees
in plaats van grof gehakt. Bovendien worden deze vooral vers aangeboden, terwijl voor de  Europese/Spaanse varianten
gedroogd en/of gerookt juist gebruikelijker is. ● Als geboorteland van de chorizo wordt algemeen de Spaanse regio
Extremadura genoemd. Vanaf circa 1600 komt de chorizo regelmatiger in Spaanse geschriften voor. De paprika kan pas
toegevoegd zijn nadat de Spaanse veroveraars de plant geïntroduceerd hadden. Aangenomen wordt dat voordien vergelijk-
bare gekruide worsten gemaakt werden die lichter gekleurd waren. Opvallend is wel dat een Spaans woordenboek uit 1726-
1739 (de Diccionario de Autoridades) de chorizo omschrijft als "Een stuk darm gevuld met gehakt vlees, meestal varken,
gemarineerd met kruiden en gerijpt met rook om het houdbaar te maken" - waarbij dus niet nadrukkelijk sprake is van
paprika. ● Traditioneel wordt chorizo in de winter gemaakt (het moet koud zijn), als bij het slachtfeest zo veel mogelijk
van het varken (bloed, ingewanden, oren, hoeven ...) verwerkt wordt. Om de worst te maken wordt het vlees (circa 20%
vet) in kleine stukjes gesneden en goed vermengd met geplette paprika (20g/kg) en/of paprika- of chilipoeder (3-5g/kg),
flink wat zout (15-25g/kg), knoflook (7-10g/kg), kruiden (oregano, komijn, ...) en eventueel wat witte wijn en suiker om de
gisting te bevorderen. Dit mengsel wordt een dag of twee in een koude omgeving gemarineerd in een bak van aardewerk of
hout, géén staal. Het wordt eventueel een paar keer per dag doorkneed en indien te droog wordt water toegevoegd.
Indien het mengsel te nat is wordt er gezeefd meel doorheen gemengd. Als het mengsel goed is ingetrokken wordt soms een
klein deel aangebakken om de smaak te kunnen beoordelen. Daarna worden de darmen (28-35mm Ø) afgevuld en
afgebonden op stukjes van circa 100 gram. Deze verse worst kan eerst nog een uur of drie bij kamertemperatuur rusten,
alvorens op een koele plek (12°C, relatieve luchtvochtigheid 76%) te drogen gehangen te worden, waarbij deze behoorlijk
kan slinken, met een 20 à 30% afname in het gewicht. Tijdens het drogen fermenteert de worst en krijgt daardoor de
kenmerkende, iets zure smaak. Naar wens wordt de worst lang gedroogd om een harde chorizo te verkrijgen. Bij een
kortere droogtijd is het resultaat een zachtere/versere worst. In vochtige streken moet de worst voor het drogen gerookt
worden om schimmel te voorkomen. ● Chouriço is een andere Portugese worst die vanwege de naam wel eens met chorizo
verward wordt, maar iets anders gekruid is. Al kun je wellicht ook stellen dat het gewoon een chorizo-variant is met lokale
kruidenmelange. Chaurice is een worstsoort uit Louisiana die veel van chorizo weg heeft en ook zowel vers als gedroogd
voorkomt. ● In Argentinië en andere Zuid-Amerikaanse landen wordt 'chorizo' eerder gebruikt als verzamelnaam voor
veel/alle grove worstsoorten en zijn deze doorgaans niet erg pittig gekruid. Wel wordt verwacht dat ze van varkensvlees
zijn vervaardigd en als een slager om de smaak te verbeteren andere vleessoorten toevoegt (zoals ezel) wordt dat door
sommigen opgevat als bedrog. ● Chorizo in gerechten: Chorizo con huevos (chorizo met eieren) is een populair
ontbijtgerecht in Mexico en het zuiden van de V.S. en wordt gemaakt door eenvoudigweg tijdens het bakken van een roerei
stukjes chorizo er doorheen fijn te prakken zodat beide tijdens het garen goed vermengd raken. Dit chorizo-roerei kan
eventueel weer verwerkt worden in een burrito (= tortilla-uitvoering). Huevos con chorizo (eieren met chorizo) moet niet
met bovenstaande verward worden en is een traditioneel gerecht in sommige streken van Spanje, waarbij chorizo en eieren
naast elkaar (niet door elkaar) gefrituurd worden in een pan met een diepe laag olijfolie of varkensvet op hoge temperatuur.
Hiervoor wordt doorgaans een verse chorizo gebruikt die niet geschikt is voor rauwe consumptie. Choripán is een
populaire snack in veel Zuid-Amerikaanse landen. Dit is een gegrilde chorizo in een broodje of tussen sneetjes witbrood,
met mayonaise of andere sausjes zoals chimichurri (= Argentijnse saus). Als een over de lengte opengesneden (maar niet
helemaal doorgesneden) gekookte chorizo gebruikt wordt spreekt men van een mariposa (vlinder). In Peru wordt met
choripán eigenlijk altijd impliciet de mariposa-versie bedoeld.

pag. 8  ➁ Butternut pompoen
Het is een kruipende, eenhuizige plant met vertakte ranken en vijfhoekige scheuten, die meer dan 10 m lang kunnen
worden. Meestal wordt de soort als eenjarige gekweekt. De zacht behaarde bladschijf is in omtrek niervormig, tot 20 cm

lang en tot 30 cm breed.                                                                                                                                               Z.O.Z.
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Butternut pompoen

Wagyustier

Europees rundvlees (l) en vlees van het

Japanse Wagyurund (r).

Let op het gemarmerde vetpatroon.

De mannelijke bloemen groeien aan lange stelen en de vrouwelijke staan aan korte stelen.
De kelk is klokvormig. De felgele, trechtervormige kroonbuis is tot 20 cm. breed.
De muskaatpompoen kan in vorm en grootte sterk variëren. Meestal is het een breed-
afgeronde tot eivormige of langwerpige ovale, vaak stomp geribde bes, die tot 20 kg. kan
wegen. De schil is groen tot okerkleurig. De schil wordt voor consumptie meestal verwijderd
en de harde, vijfkantige vruchtsteel is bij de vruchtaanzet tot een schijf verbreed.
Het zachte, vezelige, zoetige vruchtvlees is donkergeel tot oranje. De centrale vruchtholte
bevat vele, witte of bruine platte tot 2 cm. grote zaden. Een bekend ras van de muskaat-
pompoen is de flespompoen (ook wel butternut). Het vruchtvlees van rijpe en onrijpe vruchten
wordt gestoofd of gebakken en als groente geserveerd. Ook kan het vruchtvlees worden
verwerkt in soepen en curry's, worden gepureerd en zoet of zoetzuur worden ingelegd. 
De flespompoen komt van nature voor in Midden-Amerika. De plant wordt wereldwijd in de (sub)tropen gekweekt.
Deze soort heeft over het algemeen meer tijd en warmte nodig dan andere pompoensoorten. In gematigde streken is het
succes van de teelt dan ook wisselvallig; veel hangt af van de juiste raskeuze.

pag. 11  ➂  Wagyu rundvlees
Eeuwenlange selectie op spierkracht en uithoudingsvermogen had in met
name het westen van Honshu (het grootste Japanse eiland met Tokio als
belangrijkste stad) een groot aantal plaatselijke foklijnen doen ontstaan.
Het lastig te bereizen bergachtige terrein en de vaak geïsoleerde ligging van
menselijke nederzettingen hier, bemoeilijkte genetische uitwisseling tussen
lokale fokkudden. • Genetisch gefixeerde bloedlijnen: Na de Eerste Wereld-
oorlog besloot de Japanse regering het doelgericht fokken met inheems en
gemengdbloedig vee van boven gemiddelde kwaliteit te stimuleren.
De opzet was het terugfokken en verbeteren van gewaardeerde eigenschappen
zoals werklust en vleeskwaliteit, door strenge selectie en het opnieuw gericht
toepassen van inteelt. Omdat niet in elke prefectuur dezelfde buitenlandse
rassen waren in gefokt, en/of in dezelfde mate, was de genetische variatie van

de veestapel enorm toegenomen. Bij afwezigheid van nationale richtlijnen, ontwikkelden de resultaten van het streven naar
verbetering van de veestapel zich daarom sterk streekgebonden. Tussen de per prefectuur georganiseerde fokkers werden
bovendien maar nauwelijks dieren uitgewisseld. Hierdoor ontstonden lokaal een groot aantal genetisch gefixeerde bloed-
lijnen, die werden gekenmerkt door verschillen in bijvoorbeeld grootte en bouw, karakter en vleesopbrengst en -kwaliteit.
Een aantal van de bekendste lijnen waarvoor in deze periode de basis is gelegd, zijn afkomstig uit de regio Chugoku op
Honshu, zoals de Fujiyoshi- of Shimane-, de Kedaka- en de Tajiri- of Tajimalijn.
De Kochi- en Kumamotolijn zijn afkomstig van respectievelijk de eilanden Shikoku en Kyushu.
• Nationaal stamboek: Met de mechanisatie van de landbouw vanaf de jaren 1950 waren runderen met specifieke
kwaliteiten als trek- en lastdier niet langer nodig, en daarom verlegde de aandacht zich naar het fokken van vleesvee.
In 1948 was hiertoe een nationaal stamboek opgesteld en van toen af aan ontstonden er boven regionale fok-programma’s
waarin verschillende superieure lokale fok-lijnen werden gecombineerd. Selectie op een zo gunstig mogelijk gemiddelde
van de zwakke en sterke kanten van de verschillende lijnen, en het vanaf 1968 systematisch beoordelen van nakomelingen
op vleeskwaliteit en -opbrengst, leidde uiteindelijk tot het ontstaan van een
viertal belangrijke Wagyu.
• Wetenswaardigheden:  Een veelgehoorde mythe is dat de malsheid van
het Wagyu-vlees mede wordt verkregen door de runderen te masseren,
klassieke muziek te laten beluisteren en bier te laten drinken. In de praktijk
geldt dit alléén voor het aller duurste vlees van enkele boerderijen in Japan.
Dit geldt dus niet voor ál het Wagyu-vlees! Chileens “Wagyu-vlees” is een
stuk goedkoper, maar naar onze begrippen ook nog steeds peperduur!
Het draait dus allemaal om de uitmuntende kwaliteit van het vlees en in het
bijzonder het vet. Wagyu is een van oorsprong Japans koeienras en wordt
geroemd om het onvoorstelbaar rijk gemarmerde vlees.
Waar het beste Westerse vlees doorlopen is met witte strepen, is Japanse
Wagyu méér vet dan vlees. Japans Wagyuvlees bevat niet zomaar vet, maar
een uiterst zacht vet met een laag smeltpunt, rijk aan omega 3 en 6. 
Dit met massage, muziek en bier vervaardigde vet vlees maakt Japans
Wagyuvlees tot het meest smaakvolste en tevens het duurste rundvlees ter
wereld (dus lees: maar van een paar Japanse boerderijen!), vandaar de
exorbitant hoge prijs.
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