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Amuse:   Saté van tamme eend met portsaus Soep:   Pot au feu van fazant met buikspek en

worst

Sorbet:   Sorbet ‘Persico’Tussengerecht:   Gegrilde grietfilet op

zwart/wit pasta met lauriersaus

Nagerecht:   ‘Bonbon’ van Roquefort in een gelei

van Banyuls-wijn op perencompote

Hoofdgerecht: Parelhoenderfilet gevuld met

duxelles van paddestoelen in cognac-

truffelsaus
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M e n u
Met dank aan de:   4de maandagavond Brigade

Saté van tamme eend met portsaus

Pot au feu van fazant met buikspek en worst

Gegrilde grietfilet op zwart/wit pasta met lauriersaus

Sorbet ‘Persico’

Parelhoenderfilet gevuld met duxelles van paddestoelen
in een cognac-truffelsaus

 

‘Bonbon’ van Roquefort in een gelei van Banyuls-wijn
op perencompote

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

Saté van tamme eend met portsaus Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Lange, warme bordjes gebruiken.

12 satéstokjes
1 tamme canette-eend van 1 ½

   kg. (canette = 2 maanden

   oude wijfjeseend)
eendenkarkas (zie boven)

70 ml. olijfolie
70 gr. sjalot, dun gesneden

1 ½ liter water
15 gr. knoflook, geplet
6 zwarte peperkorrels
1 theel. venkelzaad
4 takjes verse tijm
2 laurierblaadjes

Zet 12 kleine, lange bordjes in de warmkast.

Laat 12 satéstokjes in koud water weken. Verwijder
zoveel mogelijk vel én vet van de wijfjeseend (= canette).
Snijd de borsten eraf en zet die apart. Hak het karkas,
poten en botten klein. Doe de olijfolie in een snelkookpan
en zet de botten hierin goed aan. Voeg de sjalot toe en
bak die even mee. Blus het met het water af. Breng het
tegen de kook en schuim het regelmatig af.
Voeg knoflook, peperkorrels, venkelzaad, tijm en
laurier toe. Sluit de pan met het deksel af en laat het 90
minuten gaan. 
Spoel de pan koud, los het deksel en zeef de bouillon.
Kook dit tot 4 dl. fond in.

borstvlees (zie boven)
zout, peper uit de molen

24 kleine champignons, steeltjes
   en “hoedjes” apart

5 plakjes ontbijtspek

Snijd intussen het borstvlees in 24 blokjes van ca. 2x2
cm. Zout en peper ze. Verwijder de champignonsteel-
tjes en zet die, met de “hoedjes”, apart. Wikkel 12 blokjes
borstvlees in ontbijtspek. Rijg eerst een champignon-
hoedje, met de bolle kant naar beneden, op een saté-
stokje (zie boven). Vervolgens één blokje eendenborst
zonder en één blokje mét ontbijtspek.

Z.O.Z.
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Sluit het met een champignonhoedje, met de bolle kant
naar buiten, af. Bak of rooster de sateetjes nét voor het
uitserveren.

2 eetl. olijfolie
1 eetl. frambozenazijn
1 theel. honing
1 theel. suiker
1 theel. mosterd
1 eierdooier

zout, peper uit de molen
champignonsteeltjes
   (zie boven)

Maak een dressing van de olijfolie, frambozenazijn,
honing, suiker, mosterd, eierdooier en zout en peper
uit de molen.
Hak de champignonsteeltjes heel fijn en roer ze door de
dressing. Klop het met een garde goed op.

1 sjalotje, fijngehakt
10 gr. boter
2 dl .rode port
4 dl. eendenfond (zie boven)

25 gr. koude boter
zout, peper uit de molen

Fruit voor de portsaus het fijngehakte sjalotje met de 10
gr. boter in een pannetje aan. Blus het met de rode port
en laat het wat indampen. Voeg dan de eendenfond toe.
Kook het tot de gewenste dikte in. Zeef de saus en
monteer, nét voor het opdienen, de saus met de koude
boter. Breng op smaak met zout en peper uit de molen.

wat sla
2 tomaten, het vruchtvlees

Serveren
Was de sla, dep deze droog en snijd ze klein.
Ontvel de tomaten en verwijder de pitjes. Snijd het
vruchtvlees in reepjes. Zet de sla met de helft van

de tomatenreepjes, die in blokjes zijn gesneden, door
elkaar. Houd de andere helft reepjes apart voor garnering.
Leg wat portsaus in een streep op een warm bordje en leg
daar 1 stokje saté in. Garneer het met een klein bouquetje
salade, waardoor de dressing is verwerkt.
Garneer de aangemaakte sla met wat achtergehouden 
tomatenreepjes.
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Pot au feu van fazant met buikspek en worst

Pot au feu van fazant met buikspek en worst Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warm diep soepbord gebruiken.

1 stuk buikspek (5x10 cm. en

   3 cm. dik)
peper uit de molen

6 bospenen ➀
½ knolselderij
1 courgette
1 prei (15 cm. wit)

Zet 12 diepe soepborden in de warmkast. 

Hiermee éérst beginnen; Het stuk buikspek kruiden met
wat peper uit de molen, trek het vacuüm en leg het 1 uur
in een pan met heet water (90º C., het water borrelt net).
Snijd met een middelmaat Parisienne boortje 24 mooie
bolletjes uit de bospeen, 24 mooie bolletjes uit de knol-
selderij en 24 mooie bolletjes uit de courgette. Snijd 15
cm. wit van de prei en snijd daar dunne ringen van. Snijd
dit klein en zet deze preiblokjes en de bolletjes apart.
Snijd al het snijafval klein en gebruik dat voor de soep. 

3 fazantenhennen
arachideolie
snijafval (zie boven)

100 gr. bleekselderij, kleingesn.
½ venkelknol, kleingesneden

150 gr. sjalot, kleingesneden
100 gr. ui, kleingesneden
2 ½ dl. witte wijn

3 liter water
bouquet garni van: tijm, laurier,

    peterselie, knoflook

Ontdoe de fazantenhennen van de borsten en de poten.
Snijd het vlees van de poten en zet het mét de borsten,
apart afgedekt, koud weg. Zet de klein gehakte karkas en
de botten van de pootjes in wat arachideolie in een snel-
kookpan aan. Voeg het kleingesneden snijafval van de
groenten, de bleekselderij, venkelknol, sjalot en de ui
toe en fruit het even mee. Blus het met de witte wijn en
laat dat bijna verdampen. Voeg het water toe en breng
het aan de kook. Schuim het zorgvuldig af. Voeg het
bouquet garni toe. Sluit de pan en laat het 1 uur gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de bouillon
door een passeerdoek. Kook ze tot 1 ½ liter in.

Z.O.Z.
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zout, peper uit de molen Breng deze fond op smaak met een weinig zout en
peper uit de molen.

2 groene koolbladeren
wat zout

Haal de bladeren van de groene kool. Snijd ze in tweeën
en verwijder de nerf. Blancheer het blad in licht gezouten
water. Dompel ze dan in ijswater. Droog de bladeren,
voor gebruik, met een keukenpapier.

vlees van de poten (zie boven)
½ dl. room
¼ potje truffelsalsa

zout, peper uit de molen
borstvlees (zie boven)
zout, peper uit de molen
huishoudfolie
aluminiumfolie

1 klein rookworstje van 100 gr.

Maal, voor de farce, het vlees van de poten met een
staafmixer fijn. Voeg als laatste de room en de truffel-
salsa toe en breng het geheel met zout en peper uit de
molen op smaak. Plet de borsten tussen huishoudfolie
en breng ze met iets zout en peper uit de molen op
smaak. Maak als volgt 2 rollen:
Leg per rol de koolbladeren dakpansgewijs op alumini-
umfolie en besmeer ze dun met de farce. Leg de goed
platgeslagen borstfilets hier ook dakpansgewijs op en
smeer die ook dun met de farce in. Rol het geheel goed
strak op tot een rol van ca. 3 cm. dik. Draai ze, als een
toffee, dicht. Pocheer ze in ca. 20 minuten gaar, in water
van 85º C. Pocheer gelijktijdig de nog verpakte rook-
worst in hetzelfde water.

fazantenvlees (zie boven)
buikspek (zie boven)
rookworst (zie boven)
fazantenfond (zie boven)
bospeen, knolselderij, prei en
   courgette (zie boven)

60 diepvries doperwten (5 p.p.)
wat fazantenfond

Haal de 2 rolletjes fazantenvlees uit het aluminiumfolie
en snijd ze in plakjes van ca. 1 cm. dik.
Haal het buikspek uit de vacuümverpakking en dep het
met keukenpapier droog. 
Snijd het buikspek en de rookworst in brunoise.
Zet alles in een slede met een laagje fazantenfond op
een laag vuurtje en houd het warm. Pocheer de bolletjes
bospeen, knolselderij, prei, courgette en de doperwt-
jes in wat fazantenfond apart gaar.
Doe de fazantenfonds weer terug bij elkaar.

kleingesneden prei (zie boven)
Serveren
Verdeel de kleingesneden prei met de bospeen-
knolselderij- en courgettebolletjes over de hete
borden. Leg er 5 erwtjes, wat spek en worst bij en

leg daarop een plakje fazantenvlees.
Giet er met een maatbeker wat hete fazantenbouillon
omheen. Niet teveel. 
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Gegrilde grietfilet op zwart/wit pasta en lauriersaus

Gegrilde grietfilet op zwart/wit pasta
en lauriersaus Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Kleine ronde, warme borden gebruiken.

3 grieten van 5 à 600 gr. elk (vis)
1 winterwortel
1 prei

½ knolselderij
2 stelen bleekselderij
1 ui

wat boter
1 dl. witte wijn

visgraten (zo mogelijk van griet)
   goed gewassen

3 liter water
2 laurierblaadjes
1 takje tijm
4 peterseliestelen

wat venkel en/of schijfje citroen
1 teentje knoflook

Zet 12 langwerpige borden in de warmkast.

Fileer de grieten en haal het vel van de filets. Spoel de filets
schoon en proportioneer ze in 12 mooie stukken. Zet deze,
afgedekt met huishoudfolie, in de koeling.
Verwijder de kieuwen en hak de visgraten in wat kleinere
stukken. Spoel de koppen en graten goed schoon.
Snijd de winterwortel, prei, knol- en bleekselderij en de ui
klein. Doe het in een ruime pan en zet het geheel even in de
boter aan. Schenk er de witte wijn bij en laat die verdampen.
Voeg de gewassen visgraten toe, schep een paar maal om
en voeg het water toe. Breng het aan de kook en schuim het
zorgvuldig af. Voeg dan laurier, tijm, peterseliestelen, wat
venkel en/of een schijfje citroen en een teentje knoflook
toe. Laat het geheel 25 minuten trekken (90º C. en het deksel
schuin op de pan). Neem de pan van het vuur en zeef de
bouillon door een neteldoekse lap. Kook ze tot 4 dl. fond in.

400 gr. Semola di grano durum
   (= Italiaanse bloem)

4 grote eieren (L)
1 eetl. olijfolie

snufje zout
1 zakje inktvis inkt

extra bloem

Zeef, voor de pasta, de Italiaanse bloem op een groot,
schoon werkvlak. Maak een kuiltje in de bloem en breek hierin
de eieren. Voeg de olijfolie en een snufje zout toe. Zet met
de vingers van binnen uit, steeds wat bloem meepakkend,
een deeg aan. Ga door tot alle bloem opgenomen is. Blijf
doorkneden tot een elastisch deeg (is het té droog voeg dan een
theelepel water toe, is het té vochtig strooi dan wat bloem op het
werkvlak). Deel het deeg in tweeën. Laat één deel naturel. 

Z.O.Z.
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Voeg aan het andere deel (mét handschoen(en)) het zakje
inktvis inkt toe (het deeg wordt vochtiger, dus voeg óók wat extra
bloem toe). Pak het deeg met één hand vast en duw met de
muis van uw andere hand het deeg van u af. Vouw dubbel,
draai het een kwart slag en herhaal dit een keer of 30. 
Maak van het deeg een bal, druk er uw vinger in en als het
deeg terugveert is het klaar. Doe dit ook met het ‘naturel
deeg’. Wikkel beide degen apart in huishoudfolie en laat ze,
tenminste een half uur, rusten. (Voor exacte bewerking, zie: 11.
Werkinstructies apparatuur CCN). Snijd van het deeg telkens
ca. 150 gram af. Draai dit door de pastamachine. Ga verder
volgens de beschrijving. Snijd de ‘vellen’ in tagliatelleslierten
en hang die te drogen. Als de pastaslierten droog zijn deze
naar eigen idee, per kleur, een kooktijd geven (alléén zout aan
het kookwater toevoegen, géén olie). Naar mate de droogheid
kan de pasta wat breekbaar zijn, dus voorzichtig behandelen!

wat olijfolie
wat boter

Giet ze apart in een vergiet. NIET afspoelen! Doe wat olijfolie
in 2 pannen en zet de 2 pasta’s hierin even goed om.
Zet de borden op het werkblad. Snijd de afgekoelde pasta-
slierten allemaal even lang (ca. 15 tot 20 cm., afhankelijk van het

bord). Leg de slierten diagonaal, om en om en tegen elkaar (4
zwarte en 3 witte) op een bord zodat er een mooi gestreept
“vel” ontstaat. Het restant van de pasta nét voor het uitser-
veren kort aanbakken in een pan met wat boter.

12 stukken grietfilets ➁
zout, peper uit de molen
wat olie

Kruid de stukken griet met zout en peper uit de molen.
Olie beide zijden licht in en grill, net vóór het uitserveren, een
‘ruitje’ door de filets op een zeer heet grillplaatje of in een hete
grillpan te leggen. Dan 90º draaien en weer kort aanzetten.

3 dl. visfond (zie boven)
2 ½ dl. witte wijn
2 ½ dl. Noilly Prat

5 dl. room
2 sjalotten, fijngesneden

10 gedroogde laurierblaadjes
zout, peper uit de molen

Breng voor de lauriersaus de visfond, witte wijn, Noilly Prat 
en de fijngesneden sjalotten aan de kook en kook het tot 5 dl.
in. Zeef de saus en voeg vervolgens de room en laurier toe.
Kook het tot de gewenste dikte wat verder in. Zeef de saus,
breng ze op smaak met zout en peper uit de molen.
Schuim het, nét voor het uitserveren, met een staafmixer op.

6 plakjes bladerdeeg
1 eigeel + paar druppels water

30 gr. maanzaad

Verwarm een oven voor tot 180º C. Breek de bevroren plakjes
bladerdeeg in 12 driehoeken. Besmeer deze met het met een
paar druppels water licht opgeklopte eigeel en bestrooi ze
met wat maanzaad. Bak deze fleurons (= af gebakken blader-
deegvorm), in de voorverwarmde oven, in ca. 10 minuten af.

wat olijfolie
aangebakken pasta (zie boven)

Serveren
Verwarm een oven voor tot 150º C. Zet de borden in
het uitgifte warmhoudvitrine en smeer wat olijfolie
over de pastaslierten. (niet zichtbaar op foto ➜ draai

met een vork een klein rolletje uit de aangebakken pasta en leg dit
midden op de slierten). Leg daarop een stukje griet.
Zet de fleurons er zo recht mogelijk tegenaan.
Nappeer tenslotte wat opgeschuimde saus op het bord.
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Sorbet ‘Persoco’

Sorbet ‘Persico’ Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude glazen coupes gebruiken.

1 eiwit + paar druppels water
suiker

Zet 12 glazen coupes in de grote koeling.

Klop voor het
suikerrandje het
eiwit met een paar
druppels water, op
een schoteltje,
even los. 
Steek de rand van
het glas in het eiwit
en vervolgens in de
suiker.
Laat de glasranden
in de grote koeling
‘drogen’.

1 blik perziken op sap (415 gr.)
6 sinaasappelen

40 ml. ‘Persico’ likeur
1 eiwit, stijfgeslagen

Draai van de
perziken op sap
(½ perziken + het
sap) in de blender
een mooie puree.
Pers de sinaasappelen uit en zeef het sap. 
Roer dit sap met de ‘Persico’ likeur door de perzikpuree.
Draai er t.z.t. een mooi sorbetijs van. Voeg, halverwege
de draaitijd, het stijfgeslagen eiwit toe.

3 rijpe, verse perziken
3,6 dl. ‘Persico’ likeur per sorbet

   (= 30 ml. per sorbetglas)
12 muntblaadjes

Serveren
Ontvel de verse perziken en snijd het vrucht-
vlees in blokjes. Leg een bolletje sorbetijs in het
midden van de koude coupe en verdeel wat

perzikblokjes, samen met 1 borrelglaasje (= 30 ml.)
‘Persico’ likeur per sorbetglas, er omheen.
Garneer het met een muntblaadje.
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Parelhoenderfilet gevuld met duxelles van paddestoelen

in cognac-truffelsaus

Ingepakte rol

Parelhoenderfilet gevuld met duxelles van
paddestoelen in cognac-truffelsaus Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken.

150 gr. oesterzwam
250 gr. champignons
100 gr. shii-take

3 sjalotjes
1 teentje knoflook

wat (olijf)olie
zout en peper uit de molen
scheutje room

Zet 12 grote borden in de warmkast.

Maak de oesterzwam, champignons en de shii-take
schoon en snijd ze in piepkleine blokjes. Snipper de
sjalot fijn en druk het teentje knoflook door een
knoflookpersje. Maak er één massa van (= duxelles).
Zweet het geheel in wat (olijf)olie een beetje aan en
breng het op smaak met zout en peper uit de molen.
Blus het af met een scheutje room tot het geheel een
beetje bindt. Laat het afkoelen.

4 parelhoenderfilets
duxelles (zie boven)

200 gr. Parmaham, in plakjes
boter, om te klaren

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Snijd elke parelhoenderfilet in de lengte in tweeën.
Sla telkens één opengelegde parelhoenderfilet tussen
huishoudfolie goed plat. Leg 2 hele filets dakpansgewijs
op elkaar. Leg daarop de duxelles. Rol de filets strak om
de duxelles op. Leg huishoudfolie op een werkblad.

Leg de Parmaham dakpansgewijs op elkaar op de folie.
Leg daar de rol parelhoenderfilet met de duxelles op en
rol het geheel voorzichtig maar strak op (zie foto). 
Pak zo de 2 rollen in. Leg ze in de koeling             Z.O.Z.
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Klaar de boter. 
Bak de filets, 15 minuten vóór het uitserveren, in de ge-
klaarde boter, op een matig vuur op kleur. Zet ze dan 8 à
9 minuten in de voorverwarmde oven.

1 pot kalfsfond
zout en peper uit de molen

1 eetl. koude boter
scheutje Franse cognac

1 afgestreken eetl. champignon-
   truffel tapenade (AH)

Kook voor de cognac-truffelsaus de kalfsfond tot 2 ½ dl.
in. Breng de saus, zo nodig, op smaak met zout
(voorzichtig) en peper uit de molen.
Monteer de warme saus, net voor het uitserveren, met de
koude boter. Roer er de Franse cognac en de
champignon-truffel tapenade door.

1 kg. aardappelen
room, boter, nootmuskaat
zout en peper uit de molen

Schil voor de aardappelpuree de aardappelen. 
Maak naar eigen idee van de aardappelen, room, boter,
zout, peper en nootmuskaat een smeuïge puree.

1 rode paprika
1 groene paprika
1 courgette
2 sjalotten

200 gr. haricots verts (stukjes 2 cm.)
olijfolie

1 teentje knoflook
zout en peper uit de molen

1 eetl. tomatenketchup

Was voor het groentegarnituur de rode- en de groene
paprika. Prik ze aan een vork en laat het oppervlak
boven een gasvlam aanbranden. 
Schraap er met een scherp mesje het vel af. 
Snijd ze open en verwijder pitjes en zaadlijsten.
Snijd de rode - en groene paprika, de courgette en de
sjalotten in een fijne brunoise. Snijd de haricots verts in
stukjes van 2 cm. en blancheer die even. 
Bak de groenten (de courgette het laatst toevoegen) in een
weinig olijfolie net beetgaar. Pers het teentje knoflook
er over uit. Breng op smaak met zout en peper uit de
molen en voeg de tomatenketchup toe.

Serveren
Lepel er wat cognac-truffelsaus op het midden
van het warme bord.

Schep daar wat groentegarnituur midden op. Leg een
quenelle aardappelpuree (gevormd met 2 losse eetlepels) er
links tegenaan.
Snijd de gevulde parelhoenderfilet in tranches en leg die
rechts tegen het groentegarnituur. Schep ook hier wat
saus op. Serveer het direct uit.
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‘Bonbon’ van Roquefort in een gelei van Banyuls-wijn

op perencompote

‘Bonbon’ van Roquefort in een gelei van
Banyuls-wijn op perencompote Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Kleine borden op kamertemperatuur.

50 gr. boter
320 gr. oude Roquefort (zet 40 gr.

apart voor de opmaak)
50 gr. room

wat peper
12 satéstokjes

Zet 12 kleine borden naast de uitgiftebalie.

Klop de op kamertemperatuur gebrachte boter luchtig.
Draai de 280 gr. Roquefort, room en wat witte peper in
de kom van de Magimix glad. Draai er de luchtige boter
door en verdeel de massa over een siliconenmatje voor
24 halve bolletjes (elk ca. 4 cm. Ø). Laat dit in de vriezer
(ca. één uur) opstijven. Zet de 40 gr. Roquefort apart.
Haal het siliconenmatje uit de vriezer. Haal telkens 2
halve bolletjes uit het matje en druk die op elkaar tot één
heel vaste ‘bonbon’. Prik dit aan een satéstokje. Zet de
12 hele bolletjes weer, mét stokjes, in het siliconenmatje.
Zet het matje terug in de vriezer.

2 blaadjes gelatine
2 peren, Doyenne du Comice
2 dl. zoete, witte dessertwijn

30 gr. suiker
1 eetl. gembersiroop

1 peer, Doyenne du Comice

Week de gelatine in ruim, koud water.
Schil 2 peren, verwijder de klokhuizen en snijd het
vruchtvlees in een fijne brunoise (blokjes).
Kook de dessertwijn, suiker en de gembersiroop, tot
de suiker gesmolten is. Voeg de perenblokjes toe en
kook het even door (mochten de peren niet erg rijp zijn dan
zachtjes door laten koken tot het vruchtvlees zacht is).
Voeg van het vuur af de uitgeknepen gelatine toe.
Zet het koud.

Haal uit de ongeschilde, gewassen peer het klokhuis. 
Z.O.Z.
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Verwarm een oven voor tot 70º C.
Snijd de peer dwars in 12 dunne plakjes (met een rondje in

het midden) met de snijmachine op stand 1 (maak de snij-
machine na gebruik schoon !). Leg de plakjes 1 uur op een
rooster in een voorverwarmde hete luchtoven en een
steel van een houten lepel tussen de ovendeur
en de oven.

3 ½ dl. Banyuls-wijn ➂
4 gr. kappa (= geleipoeder van

rode algen (Texturas van Hanos))
tempex-plaatje

150 gr. koude crème fraîche

Breng voor de gelei de Banyuls-wijn met de
kappa (= geleipoeder) al roerend aan de kook,
haal het steelpannetje van het vuur en wacht
tot de luchtbellen zijn verdwenen.
Houd de vloeistof lauw.
Houd het steelpannetje iets scheef en haal er telkens
één bevroren ‘bonbon’ door. Zet deze met het satéstokje
in een tempex-plaatje in de grote koeling.
Herhaal dit nog twee maal om een bepaalde dikte van
het laagje te verkrijgen (u kunt, zo nodig, de gelei opnieuw tot

wat vloeibaar opwarmen).
Het laagje steeds eerst laten opstijven!

2 dl. room
2 eetl. zure room

40 gr. oude Roquefort (zie boven)
12 plakjes gedroogde peer

   (zie boven)

Serveren
Maak met een ronde steker (5 cm. Ø) op elk bord
een spiegeltje van de peren-brunoise. 
Leg hierop de ‘bonbon’ (zónder satéstokje). 

Klop de room met de zure room stijf en maak er 12
mooie, vaste quenelles (gemaakt met 2 koffielepels) van.
Leg er een naast elk stapeltje peer/’bonbon’. 
Leg naast elke stapeltje peer/’bonbon’ tevens wat stukjes
van de apart gezette gebrokkelde Roquefort en garneer
het verder met een schijfje gedroogde peer.
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‘Parijse broei’

Griet

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

pag. 5  ➀  Algemene informatie over wortelen.

Wortelen zijn botanisch gezien dezelfde soort als de Nederlandse
“peen”. De wortel is ontstaan uit wilde planten uit heel Europa. 
Van hieruit verspreidde de groente zich naar Noord-Afrika, Azië
en China. De wortel was bekend bij de Grieken en de Romeinen
en ook de Germanen en de Slavische volkeren aten hem.
In de meeste Europese talen wordt de Latijnse naam "carota" gebruikt. Naar die naam werd ook het in 1831 ontdekte ‘caroteen’
genoemd. Caroteen geeft de oranjerode kleur aan de wortel. 
De eerste wortelen kwamen in de 17de eeuw door de V.O.C. in Nederland. Hij werd hier gekruist totdat deze de oranjekleur van ‘Het
Huis Oranje-Nassau’ had (de wortel dankt daardoor dus mogelijk zijn huidige kleur aan de ‘Oranjes’).
Wortels die langer in de grond hebben gestaan hebben een donkerdere kleur dan wortels die vroeg zijn geoogst en bevatten ook meer
caroteen. Dit wordt in het lichaam tot vitamine A omgezet. Wortelen bevatten ook veel vitamine C. Pas in de vorige eeuw ontstond
door nog meer kruising een fijnere soort. Nederland is de grootste leverancier van de wortelen, maar er worden ook wortelen uit Spanje
ingevoerd. Wortelen zijn het hele jaar door verkrijgbaar bij de groenteboer of de supermarkt. Naast de verse wortelen zijn er ook de
wortelen in een glazen pot en in blik. De wortelen in glas of blik worden ook veel gecombineerd verkocht met doperwten. 
We kunnen vier soorten wortelen onderscheiden, namelijk de waspeen, de bospeen, de winterpeen en de ‘Parijse broei’
(ronde peen); • Waspeen heeft een veel minder uitgesproken smaak. Deze wortel is het hele jaar door verkrijgbaar. 
De kleur is donker oranje. Het loof is er af gehaald. • Bospeen is een lange slanke wortel en heeft een mooie oranje
kleur. Deze wortelen worden meestal in een bosje verkocht met het loof er nog aan. Bospeen smaakt fris zoet. 
Deze wortelen zijn vooral verkrijgbaar in de maanden april tot en met oktober. • Winterpeen deze wortel is over het
algemeen erg groot, vlezig en heeft een fel oranje kleur. De binnenkant is lichter dan de buitenkant. 
De winterpeen smaakt vol zoet. De winterpeen is rond september tot mei verkrijgbaar. De • ‘Parijse broei’ (ook: Parijs
worteltje) tenslotte is rond tot ovaal vormig met een mooie oranje kleur. Door zijn kleine ronde vorm een dankbaar
garneer artikel. De smaak kan verschillend zijn. Dat heeft te maken met de teeltwijze. 
Verse wortelen zijn stevig. Let u bij de aankoop van bospeen vooral op de kleur van het loof. Deze moet fris groen zijn.
Een winterpeen en het loof worden dof naarmate ze langer in de winkel ligt. U rekent u per persoon 100 tot 150 gram wortel. Wortels
zonder loof zijn op een koele plaats 1 tot 2 weken houdbaar. Winterpeen kan enkele weken bewaard worden. Bewaar wortelen niet bij
fruit of groenten die veel ethyleen produceren (peren, appels en aardappels), omdat ze daardoor snel oud worden en bitter gaan
smaken. Door kruising zijn, behalve bij de ronde peen, de grenzen tussen de verschillende rassen vervaagd. 
Het is daardoor vaak moeilijk te zeggen tot welk type ze behoren. De peen wordt nu vooral ingedeeld naar grofheid per stuk:
• Fijne peen A: met een gewicht tussen 12 en 50 gram.
• Middelgrove peen B: met een gewicht tussen 50 en 200 gram.
• Middelgrove tot grove peen C: met een gewicht tussen 200 en 400 gram.
• Grove peen D: met een gewicht van meer dan 400 gram.

pag. 8   ➁   Griet (Latijnse naam: Scophthalmus rhombus).
Griet is een magere platvis en behoort tot de familie van de tarbotachtige.
Griet is gemiddeld 35 tot 40 cm. en wordt maximaal 75 cm. groot.  Het visvlees lijkt
zeer sterk op dat van tarbot. In tegenstelling tot tarbot heeft griet (huid)schubben, is
eerder ovaal van vorm en grijsbruin van kleur, heeft een gladde huid en geen
beenknobbels. • Vangstgebied & aanvoer: De griet komt voor in de kustwateren van
de Noordzee en de Middellandse Zee op zand- en grindbanken en rond wrakken. 
Onze vissers halen ongeveer 300 à 400 ton griet per jaar op in het zuidelijk deel van de
Noordzee en in Het Kanaal. Het is een nevenvangst van pladijs en tong; er wordt dus
niet gericht op gevist. • Seizoen: De meeste griet wordt aangevoerd in de winter-
maanden. In kleine hoeveelheden is hij echter het hele jaar door verkrijgbaar.
De prijs van grietfilet ligt in het algemeen vrij hoog. Griet is op zijn best van juni tot december.
• Gastronomie: Grietfilet kunt u bereiden op dezelfde manier als (de duurdere) tarbot. Griet kunt u bakken, grillen, stoven, frituren en
gebruiken bij visfondues. Opvallend bij griet is dat de rugzijde méér vlees bevat dan de buikzijde. Een gefileerde griet zijde levert
m.a.w. altijd twee lichte en twee zwaardere filets op. De zwaarste filet (bovenkant van een hele filetzijde) wegen makkelijk het
dubbele van de lichtere filet (onderkant van een hele filetzijde).

pag. 13   ➂   Banyuls-wijn.
Banyuls-wijn is de naam van een versterkte Franse wijn afkomstig uit de Roussillon. In het Frans wordt dit ook wel een Vin Doux
Naturel genoemd. Deze versterkte zoete wijn wordt gemaakt in rood, maar ook in wit en rosé.
• De wijngaarden van Banyuls-wijn nabij de Middellandse zee omvatten 86 dorpen in het departement Pyrénées Orientales en 9 in de
oude Franse gemeenten Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Port-Vendres en Collioure.

Z.O.Z.
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Banyuls-wijn

• Het karakter van de Banyuls-wijn wordt mede bepaald door de ligging van het herkomstgebied in het
oostelijkste deel van de Pyreneeën, grenzend aan de Middellandse Zee, waar de bodem bruine leisteen bevat. De
wijngaarden zijn gelegen tegen de soms steile hellingen of op met kleine keermuren opgebouwde, smalle terrassen.
Hun slechte toegankelijkheid en de verstedelijking in het gebied zijn oorzaken van de vermindering van het
wijnbouwareaal.
• Toegestane druivensoorten: Grenache noir is voor de productie het belangrijkste druivenras. 
Daarnaast worden ook druiven gebruikt van de rassen Grenache gris en blanc, Maccabéo, Tourbat, Muscat Blanc à
petits grains en muskaat-druif. In geringe mate worden druiven gebruikt van de rassen Carignan noir, Cinsault en
Syrah. 
• Vinificatie: Tijdens het gisten van de most wordt, door toevoeging van alcohol, het alcoholgehalte zover
verhoogd, dat de gistcellen afsterven. Dit wordt wel aanzetten of versterken genoemd. Het gistingsproces stopt
hierdoor voordat alle suikers vergist zijn. De niet vergiste suikers maken de wijn zoet. Bij het Banyuls-wijn  maken
wordt onder andere gebruikgemaakt van grote mandflessen, die in de open lucht neergezet worden. Banyuls-wijn 
moet in ieder geval rijpen tot september van het jaar ná de oogst van de druiven. Om het predikaat “grand cru” te
mogen voeren, moet hij minstens 30 maanden op houten vaten gerijpt zijn. Net als andere wijnen bevat Banyuls-
wijn  in de regel sulfieten die intolerantieverschijnselen (= verminderde weerstand) kunnen geven.
• Kenmerken: Geur en smaak van Banyuls-wijn  doen denken aan die van pruimencompote en cacao.
• Wijn-spijscombinatie: Banyuls-wijn is een van de weinige wijnen die kan worden gedronken bij chocolade. 
Ook andere zoetigheden, fruit en hartige spijzen zijn goed met deze Banyuls-wijn te combineren.
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