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Receptuur bestemd voor 14 personen

Fotoblad

Amuse:

3 Verschillend gevulde soesjes

Tussengerecht:

Taartje van hertenvlees met
eendenlever

Struisvogel-medaillon met
gesmoorde rode kool

Hoofdgerecht:

Soep:

Zalm met erwten crème, sinaasappel
en zalmkaviaar

Sorbet:

Mediterrane-sorbet met Amarenakers

Nagerecht:
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Receptuur bestemd voor 14 personen

Menu
Met dank aan de: 1ste dinsdagavond Brigade

3 Verschillend gevulde soesjes

Zalm met erwten crème, sinaasappel en zalmkaviaar
Taartje van hertenvlees met eendenlever
Mediterrane sorbet met Amarena-kers
Struisvogel-medaillon met gesmoorde rode kool
Chocoladekoffie met walnoten

| Let op! De receptuur is gemaakt voor 14 personen! Bij een mindere Brigade-sterkte zullen
hoofdingrediënten en duurdere bijproducten aangepast (lees: in mindering gebracht) worden bij het klaarzetten.
Sommige producten zullen er gewoon voor 14 personen liggen! Uw Chef zal u hierbij helpen.
Berekening hoeveelheid: vloeistoffen en/of ingrediënten in de receptuur : 14. Dan x aantal Brigade leden = de te gebruiken hoeveelheid)

L ! (rode punt) Verwijst naar een bewerking of ingrediënt eerder gebruikt in de receptuur of het gerecht.
L ! (zwarte punt) Verwijst naar oven-, sous-vide en/of BBQ gebruik: dus éérst aanzetten !
L â (omringt cijfer) Verwijst naar de wetenswaardigheden in de CCN-Kook mu(s)t(s)jes . . . (zie achterin deze maandreceptuur)
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3 Verschillend gevulde soesjes

Amuse

Bereidingswijze

Benodigdheden
Middelgroot bord gebruiken.

Zet 14 middelgrote borden op het werkblad.

Gastro-plaat:
Rvs ovenschaal met
opstaande rand

3 Verschillend gevulde soesjes

250
100
1
1
300
6

gr. water
gr. boter
afgestr. eetl. zout
afgestr. theel. suiker
gr. bloem, gezeefd
eieren

! Verwarm, voor de soesjes een oven voor tot 230º C.
Breng het water met boter, zout en suiker in een pan aan
de kook tot de suiker opgelost is. Zet het vuur klein en
voeg de gezeefde bloem er, al roerend met een houten
lepel, in één keer bij. Roer krachtig tot het een deegbal
vormt. Blijf nog ca. 2 minuten roeren. Doe de deegbal dan
over in een kitchen-aid met een bisschop deeghaak.
Laat het al draaiend koelen. Voeg één ei toe en blijf
draaien tot het ei volledig opgenomen is. Voeg nu, één
voor één, telkens de een ander ei toe (telkens wachten tot het
ei opgenomen is. Bij het laatste ei even opletten dat de massa niet té
dun (nat) wordt). Het deeg moet zachte pieken vormen.

bisschop
deeghaak â

Doe het deeg dan over in een spuitzak.
Leg een silpad-mat in een gastro-plaat (zie foto hierboven) en
spuit 42 bolletjes deeg van 2 cm. Ø op de silpad-mat (de
soesjes zetten uit: dus laat een ruimte van enkele centimeters tussen de
bolletjes). Bak de soesjes 5 minuten in de voorverwarmde

oven van 230º C. Breng de temperatuur dan terug tot 175º
C. en bak ze in nog eens 5 minuten tot ze goudgeel zijn.
Laat ze afkoelen.
15
1
250
1
2

gr. gedroogde cèpes
kom lauw/warm water
gr. champignons
teen knoflook, heel laten
eetl. olijfolie

Week, voor de champignonvulling, de cèpes 20 minuten in
een kom met lauw/warm water (bewaar het weekvocht ).
Snijd de champignons en de uitgelekte cèpes klein.
Fruit de knoflook in 2 eetlepels olijfolie tot hij begint te
kleuren.
Z.O.Z.
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scheut room
! weekvocht van de cèpes
(zie boven)
zout, peper uit de molen

Voeg de champignons en de cèpes toe en bak ze op een
hoog vuur tot het vocht bijna verdampt is.
Haal de knoflookteen eruit en voeg wat room en wat
weekvocht van de cèpes naar smaak toe.
Breng het op smaal met zout en peper uit de molen.

100 gr. Gruyère kaas
3 afgestr. eetl. crème fraîche
3 afgestr. eetl. mascarpone
wat platte peterselie

Rasp voor de kaascrème de Gruyère kaas met een Microplane kaasschaaf. Roer de Gruyère, crème fraîche en
mascarpone tot een gladde massa. Breng het met wat
fijn-gesneden platte peterselie op smaak. Doe de crème
in een spuitzak met een middelmaat spuitmond.

75
2
1
1
1

Kook voor de avocado/doperwten mousse de doperwten
in iets gezouten water gaar. Doe de doperwten, avocado,
sushi azijn en olijfolie in de Magimix en draai het tot een
crème. Zeef de crème en breng ze op smaak met rasp van
grapefruit, grapefruitsap (beide naar smaak ) en wat zout.
Doe de crème in een spuitzak met een middelmaat
spuitmond.

gr. doperwtjes
avocado’s
eetl. sushi azijn
eetl. olijfolie
grapefruit
wat zout

100 gr. vossenbessengelei
15 gr. suiker
15 gr. water
bij de soep ophalen:
• wat citroenrasp én -sap
• wat sinaasappelrasp én -sap
wat suiker

Doe voor de vossenbessen compote de vossenbessengelei, suiker, water, wat citroenrasp en -sap en wat
sinaasappelrasp en wat -rasp in een pannetje en breng
het, licht roerend, aan de kook.
Laat het even doorkoken. Haal het pannetje van het vuur
en laat de massa wat afkoelen. Proef en breng het op
smaak met wat citroen-, sinaasappelsap en wat suiker.
Het moet fris zoetzuur zijn. Pureer het met een staafmixer.

Serveren
! 42 soesjes (zie boven)
! paddestoelen mix (zie boven)
! kaascrème (zie boven)
! avocado/doperwten mousse
(zie boven)
! vossenbessen compote
(zie boven)

4

Snijd het topjes van alle soesje af. Houd ze apart.
Vul 14 soesjes met paddestoelen mix, 14 soesjes
met kaascrème en 14 soesjes met avocado/doperwten
mousse. Zet de dekseltjes weer op de soesjes.
Trek met een brede kwast een streep vossenbessen
compote op de borden en zet daar de 3 verschillende
soesjes op.

© Cuisine Culinair West-Brabant

te Oud Gastel

Cuisine Culinaire Nederland

December 2017

afdeling West-Brabant

Receptuur bestemd voor 14 personen

Zalm met erwten crème, sinaasappel en
zalmkaviaar
Benodigdheden
½
2
2
4
100
4
2½
150
3
4
2
1
10

Soepen

Bereidingswijze

soepkip
winterwortelen, zonder kern
preien, het wit ervan
stelen bleekselderij
gr. boter
dl. droge, witte wijn
liter koud water
gr. champignons
uien + 6 kruidnagels bestoken
teentjes knoflook
stukjes foelie
bouquet garni
peperkorrels, gekneusd

Warme soepborden gebruiken.

Hak, voor de gevogeltefond, de soepkip in stukken.
Verwijder de vel en het overtollige vet. Snijd de winterwortel,
prei en de bleekselderij klein. Zet de kip in de boter in een
snelkookpan goed aan. Voeg dan de gesneden groenten toe
en laat het, onder goed omscheppen en zonder deze te laten
kleuren, ca. 5 minuten gaan. Voeg dan de droge, witte wijn
toe en laat die bijna geheel verdampen. Giet er het koud
water op en breng dit langzaam aan de kook. Schuim het
zorgvuldig af. Besteek de uien elk met 2 kruidnagels. Voeg
die met de knoflook, foelie, bouquet garni en de geplette
peperkorrels aan de soep toe. Breng het weer aan de kook,
sluit het deksel op de pan en laat het geheel, op een klein
vuur, 60 minuten gaan. Neem de pan van het vuur, spoel deze
koud en open het deksel. Zeef de bouillon door een
neteldoekse lap en laat de bouillon tot 1,2 liter fond inkoken.
Zet 14 soepborden in de warmkast.

1
1
1
1
2

sinaasappel *
citroen
limoen
grapefruit
afgestr. eetl. witte peperbolletjes, zéér fijn geplet
150 gr. zout
50 gr. suiker

Zalm met erwten crème, sinaasappel en zalmkaviaar
Rasp de schillen van de sinaasappel, citroen, limoen en
grapefruit met een Microplane schaaf boven een kom.
Plet de witte peperbolletjes goed tussen keukenpapier met
een deegroller. Voeg de geplette peper, zout en suiker in de
kom bij de raspen en roer het goed door elkaar.

Z.O.Z.
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500 gr. gerookte zalmplakken

Smeer de gerookte zalmplakken hiermee in en laat elke plak
“zigzaggend” als een torentje in elkaar zakken. Verpak ze dan
samen in plastic folie. Laat de zalmplakken tenminste 1 uur in
de koeling “marineren” (tot vlak voor gebruik).

2
5
2½
250
1

sinaasappelen
sinaasappelen + hierboven = 6
dl. water
gr. suiker
eetl. witte wijnazijn

Haal van 2 sinaasappelen met een Microplane rasp van de
schillen. Bewaar dat. Snijd de schil van de andere sinaasappelen, zodat al het wit eraf is. Snijd 56 partjes tussen de
vliezen uit en bewaar die in een kom. Breng het water met de
suiker en de witte wijnazijn aan de kook en giet dit over de
sinaasappelpartjes. Laat dit tot gebruik marineren.

500 gr. doperwtjes
! 1,2 liter gevogeltefond (zie boven)
zout, peper uit de molen

Kook voor de doperwtjes-coulis de doperwtjes in de apart
gezette gevogeltefond gaar. Giet ze af. Bewaar de fond !
Pureer de erwtjes in een Magimix met 2 dl. van de gevogeltefond. Druk de erwtenpuree door een fijne zeef en leng het met
de rest van de fond aan tot een dunne coulis. Breng op
smaak.

2 sinaasappelen, gewassen
2 citroenen, gewassen
2 limoenen, gewassen
laagje water
50 gr. suiker
50 gr. water

! Verwarm een oven voor tot 100º C.
Rasp voor het citruspoeder de gewassen schillen van de
sinaasappelen, citroenen en de limoenen met een Microplane. Breng een laagje water aan de kook en blancheer
daarin de rasp kort. Giet het af. Herhaal dit nog 2 x, telkens
met vers water. Maak een suikersiroop met de suiker en het
water.
Kook de rasp nog 1 x op met de suikersiroop, Zeef het.
Deb de rasp dan goed droog met keukenpapier en verdeel het
over een vel bakpapier. Bewaar de suikersiroop.
Droog de rasp (= citruspoeder) in de voorverwarmde oven.

½ bosje bieslook
! gemarineerde zalm (zie boven)
1 dl. olijfolie
! 56 sinaasappelpartjes in siroop
(zie boven)
! doperwtjes-coulis (zie boven)
90 gr. boter
wat zout

! Verwarm een oven voor tot 50º C.
Knip de bieslook in dunne ringen en leg die in een schaal.
Haal de “gemarineerde” zalm uit de koeling en spoel ze af.
Dep ze droog en maak er weer 14 torentjes van.
Leg de torentjes zalm zodanig op een bakplaat dat ze elkaar
niet raken. Verwarm de olijfolie tot 50º C. en besmeer
hiermee de zalmtorentjes. “Gaar” de zalmplakjes ca. 10
minuten in de voorverwarmde oven. Haal de zalm dan uit de
olijfolie en laat ze, op een paar lagen keukenpapier, uitlekken.
Verwarm de sinaasappelpartjes in de siroop waarin ze
lagen. Verwarm de doperwtjes-coulis en klop er de boter
door. Breng de coulis op smaak met wat zout.

! 56 warme sinaasappelpartjes
(zie boven)
! fijngeknipte bieslook
! 14 zalmplakjes (zie boven)
1 potje (50 gr.) zalmeitjes
! warme doperwtjes-coulis
(zie boven)
! citruspoeder (zie boven)
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Serveren
Leg 4 warme sinaasappelpartjes in het midden van
een warm bord. Doop één zijde van een zalmtorentje
voor de helft in de fijngeknipte bieslook en leg het
zalmtorentje, met de bieslookzijde naar links, op de 4 sinaasappelpartjes. Leg een likeurlepeltje zalmeitjes op de zalm.
Schenk er de warme doperwtjes-coulis met de warme
dispenser rondom. Garneer de coulis met wat citruspoeder
en serveer het direct uit.
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Taartje van hertenvlees met eendenlever

Tussengerecht

Bereidingswijze

Benodigdheden
1 dl. olie
2 kg. botten en afsnijdsels van
haarwild of hert
2 dl. Madeira
4 dl. goede rode wijn
50 gr. vers spek
2 winterwortelen, zonder kern
2 uien
2 stelen bleekselderij
1 blikje tomatenpuree
3 liter koud water
4 teentjes knoflook
3 jeneverbessen
1 ui + 2 kruidnagels
1 afgestr. eetl. salie
4 takjes tijm
3 laurierblaadjes
12 zwarte peperbolletjes
3 vleestomaten, zonder pitjes

Verwarm voor de wildfond de olie in een snelkookpan.
Hak de botten klein en voeg die, samen met de afsnijdsels, bij
de olie. Schep alles regelmatig om en laat het bruin kleuren.
Giet dan het vet af en deglaceer de pan met de Madeira.
Voeg de rode wijn toe en kook deze, op een hoog vuur, tot de
helft in.
Verhit in een pan het spek. Snijd de winterwortel, uien en
bleekselderij klein en voeg dit met de tomatenpuree bij het
uitgebakken spek. Laat alles, onder regelmatig omscheppen, 5
minuten gaan zonder te laten kleuren. Voeg dit dan bij de botten
en schenk er 3½ liter koud water over. Breng het langzaam aan
de kook en schuim het regelmatig af. Voeg dan de knoflook,
jeneverbessen, ui (met 2 kruidnagels bestoken), salie, tijm,
laurierblaadjes, geplette peperbolletjes, vleestomaat en
eventueel de gedroogde morieljes toe. Breng het aan de kook.
Sluit het deksel op de pan en laat het geheel, op een klein vuur,
90 minuten gaan. Neem de pan van het vuur, spoel deze koud
en open het deksel. Zeef de bouillon door een neteldoekse lap

Taartje van hertenvlees met eendenlever
en laat de bouillon tot 2 ½ liter fond inkoken.
Warme, grote borden gebruiken.

300 gr. hertenvlees
zout, peper uit de molen
boter en olie, om te bakken

Ontvlies, zo nodig, het hertenvlees en kruid het met zout en
peper uit de molen. Bak het vlees rondom in wat boter en olie
aan. Laat het rusten tot gebruik.
Z.O.Z.
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! 1,3 liter wildfond (zie boven)
8 blaadjes gelatine (1½ gr. per st.)
300 gr. eendenlever
1 scheutje Franse cognac
3 dl. room
2 winterwortelen
½ knolselderij
zout, peper uit de molen

Kook 1,3 liter wildfond tot 5 dl. in. Laat intussen de gelatineblaadjes in ruim koud water weken. Los ze in wat hete wildfond
op. Pureer de schoongemaakte eendenlever met de rest van de
wat afgekoelde wildfond in de Magimix. Roer de opgeloste
gelatine door de eendenlever mousse. Klop de room stijf en
schep het voorzichtig, in delen, door de mousse. Breng het op
smaak met wat Franse cognac, zout en peper uit de molen.
Schil de winterwortel en verwijder de kern. Schil de knolselderij en snijd ze in plakken van 6 mm. dikte op de snijmachine. Snijd van de wortel en knolselderij ‘batons’ (= stokjes)
van 10x6 mm. en 5 cm. lang. Kook de stokjes nét gaar in
gezouten water en spoel ze koud onder stromend water.
Dep de stokjes droog. Bekleed een bakplaat met bakpapier en
zet daar 14 ringen van 5 cm. Ø op. Zet tegen de binnenkant van
de ringen, om en om, de stokjes wortel en selderij naast elkaar.
Schenk de eendenlever mousse in de ringen tot 1 cm. onder de
rand. Laat ze in de koeling opstijven.

8 blaadjes gelatine (1½ gr. per st.)
! 6 dl. wildfond (zie boven)
zout, peper uit de molen

Week voor de wildgelei de gelatineblaadjes in ruim koud water.
Breng de wildbouillon aan de kook. Los er de uitgeknepen
gelatine in op en breng het op smaak met zout en peper uit de
molen. Laat het afkoelen, maar NIET stollen. Verdeel de gelei
over de eendenlever mousse ringen en zet ze terug in de
koeling om verder op te stijven.

1/4
1
1
1
½

witte kool
dl. zonnebloemolie
dl. witte wijnazijn
afgestr. theel. suiker
afgestr. theel. gemalen kummel
zout, peper uit de molen

3 sjalotten
! 6 dl. wildbouillon (zie boven)
1 scheutje frambozenazijn
zout, peper uit de molen
½ bosje kervel
250 gr. verse cantharellen
! aangebraden hertenvlees (zie boven)
! witte kool (zie boven)
! 14 eendenlever ‘taartjes’ (zie boven)
Maldon (zee)zout
! wildsaus (zie boven)

8

Snijd de witte kool flinterdun op de snijmachine of mandoline.
Doe de zonnebloemolie, witte wijnazijn, suiker en de gemalen kummel in een kom en roer het goed door. Voeg de witte
kool toe en laat het tot gebruik hierin marineren.
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.

Fruit voor de wildsaus de gesnipperde sjalotten tot het kleurt en
voeg dan de wildfond toe. Kook het, op een laag vuur, tot
stroperig in. Breng het op smaak met een scheutje frambozenazijn, zout en peper uit de molen.

Serveren
Hak de kervel fijn. Bak de cantharellen op een hoog
vuur tot ze hun vocht loslaten. Voeg de gehakte kervel
toe en haal de pan dan direct van het vuur. Zet de cantharellen
en de kervel goed door elkaar zodat ze geheel met kervel
bedekt zijn. Snijd het aangebraden hertenvlees in zeer dunne
plakjes op een snijmachine.
Laat de witte kool goed uitlekken en bak ze even op tot ze licht
kleurt. Zet de eendenlever ‘taartjes’ in het midden van de lauw/
warme borden. Verdeel de plakjes hertenvlees over de ‘taartjes’
en strooi er wat vlokjes Maldon (zee)zout over. Garneer het met
de cantharellen, witte kool en de wildsaus.
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Mediterrane sorbet met Amarena-kers
Benodigdheden

Bereidingswijze

Brede champagne coupe gebruiken.

Klaarzetten door Beheer
Toschi Amarena-kersen:
45 gr. (uitlek gewicht) kersen ã
55 gr. Amarena-sap
--------------------------------------! 2 sinaasappelen, de zeste ervan
(zie hieronder)
3 x 1 dl. water
1 dl. water
100 gr. suiker

2½
200
4
2
1
1

Sorbet

dl. water
gr. suiker
sinaasappelen, het sap ervan
grapefruits, het sap ervan
limoen, het sap ervan
stijfgeslagen eiwit

VOOR HET BEHEER: Zet 45 gram Amarena-kersen
(uitlek gewicht) en 55 gram sap klaar ! (= 4 x uit één blik)
------------------------------------------------------------------------------Zet 14 brede champagne coupes in de vriezer.
Haal met een
zesteur lange,
dunne reepjes
(zonder het wit) van
de sinaasappelschillen.
Breng in een pannetje 1 dl. water
aan de kook.
Blancheer de
zeste reepjes
even en giet ze in
een fijne zeef.
Doe dit nog 2
keer. Vul het
pannetje dan met
1 dl. water en
voeg de 100 gr.
suiker toe. Breng
het, zonder
roeren, aan de
Mediterrane sorbet met Amarena-kers
kook en laat het
gaan tot alle
suiker opgelost is.
Voeg dan de geblancheerde zeste toe en laat die 5
minuten zachtjes in de suikersiroop karameliseren. Zeef de
zeste uit de siroop en laat ze op keukenpapier afkoelen.
Breng het water met de suiker, zonder roeren, aan de
kook en laat het gaan tot alle suiker opgelost is.
Pers de sinaasappelen, de grapefruits en de limoen uit.
Voeg het sap bij de suikersiroop. Laat het geheel afkoelen.
Draai er, tegen het uitserveren, een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

Z.O.Z.
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Serveren
! Mediterraan sorbetijs
! sinaasappel zeste (zie boven)
! 14 Amarena-kersen
! 55 gr. Amarena-sap

10

Vul elke koude, brede champagne coupe met een
bol(letje) Mediterraan sorbetijs.
Leg er wat sinaasappel zeste op.
Leg op de zeste een Amarena-kers. Schenk rondom het
bolletje ijs wat Amarena-sap.
Serveer het direct uit.
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Struisvogel-medaillon met gesmoorde
rode kool
Benodigdheden

Hoofdgerecht

Bereidingswijze

Grote borden gebruiken.

Zet 14 borden in de warmkast.

1 kg. struisvogel-medaillons of
14 x 70 gr.
olijfolie, om in te smeren

Struisvogel-medaillon met gesmoorde rode kool

Proportioneer de struisvogel-medaillons. Smeer het met
wat olijfolie in en laat het, afgedekt onder plasticfolie, tot
vlak voor het gebruik marineren.
¼ rode kool
70 gr. boter
100 gr. lichte basterdsuiker
(lichtbruin; van Gilse)
½ dl. sherryazijn

2
3
1
1

grote pastinaken
dl. melk
scheut room
klontje boter
zout, peper uit de molen

Snijd de rode kool doormidden en verwijder de kern.
Snijd de kool vervolgens in dunne reepjes.
Laat de boter, basterdsuiker met de sherryazijn in een
pan smelten. Voeg, als de suiker opgelost is, de reepjes
rode kool toe. Leg een stuk bakpapier op de kool en laat
het, op een klein vuur, 1 uur zéér zachtjes stoven.
Als er nog te veel vocht is, dit afgieten en inkoken tot het
stroperig wordt en weer bij de kool mengen.
Schil voor de pastinaakpuree de pastinaken en snijd ze
in stukken. Kook ze zeer zacht in 25 minuten in de melk.
Giet het af (bewaar het kookvocht ) en pureer het in de
Magimix en druk het door een zeef. Voeg scheut room
en een klontje boter toe. Slap het eventueel af met wat
kookvocht. Breng het op smaak met zout en peper uit de
molen.
Z.O.Z.
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Warm het, net voor het uitserveren, opnieuw op en doe
het in een spuitzak.
2 rauwe rode bieten
olijfolie, om te bakken
2 dl. gevogeltefond (potje )
60 gr. boter
1 pastinaak
! olie, om te frituren
wat zout

Schil voor de bietenfondant de rauwe rode bieten en
snijd ze in 7 plakken van 1 ½ cm. dik. Steek er met een
ring van 5 cm. Ø 14 plakken uit. Bak de plakken in de
olijfolie aan beide kanten bruin. Voeg zoveel gevogeltefond toe dat de bietenplakken bijna onder staan.
Leg een klontje boter op elke plak en dek het geheel met
bakpapier af. Laat de bietenschijven zachtjes garen tot
het vocht bijna opgenomen is.
Schil voor de pastinaakchips de pastinaak en snijd ze in
lange, dunne repen met een dunschiller. Frituur de repen
ca. 15 minuten in olie van 150º C. Tot ze goudbruin en
krokant zijn. Leg ze op keukenpapier om uit te laten
lekken. Bestrooi ze met wat zout en houd ze in de warmhoudkast warm.

5 sjalotjes
afsnijdsels van struisvogel
1 afgestr. theel. peperkorrels,
geplet
2 takjes tijm
2 laurierblaadjes
2 eetl. rode wijnazijn
2 dl. goede, rode wijn
2 dl. gevogeltefond (potje)
2 dl. kalfsfond (potje)

Snijd voor de rode wijnsaus de sjalotten in stukjes en bak
ze in de hete olijfolie, samen met de struisvogel afsnijdsels, tot de sjalot begint te kleuren.
Voeg dan de geplette peperkorrels, tijm, laurierblaadjes, de rode wijnazijn en de rode wijn toe.
Laat het inkoken tot bijna alles verdampt is. Voeg dan de
gevogelte- en de kalfsfond toe en kook het tot de helft
in. Zeef de saus en kook ze nog wat in.

Serveren
! 14 gemarineerde struisvogelmedaillons (zie boven)
zout, peper uit de molen
wat olijfolie, om te bakken
1 flinke klont boter
! rode kool (zie boven)
! 14 plakjes biet (zie boven)
! pastinaakpuree (zie boven)
! rode wijnsaus (zie boven)
! pastinaakchips (zie boven)
wat olijfolie
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Bestrooi de gemarineerde struisvogel-medaillons met zout en peper uit de molen.
Verhit een koekenpan en schenk er wat olijfolie in.
Bak de medaillons in 3 à 4 minuten, om en om, aan.
Voeg na 1 minuut een flinke klont boter toe en lepel de
bruisende boter regelmatig over het vlees.
Haal de medaillons uit de pan en laat ze 5 minuten, ingepakt in aluminiumfolie, rusten.
Maak de borden op: Schep wat rode kool op de warme
borden. Leg daarop een plakje biet. Spuit daarop een
rondje pastinaakpuree. Leg daarop een struisvogelmedaillon. Druppel er voorzichtig wat rode wijnsaus bij.
Garneer het geheel met wat pastinaakchips en wat
druppels olijfolie.
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Chocoladekoffie met walnoten
Benodigdheden

Bereidingswijze

Middelmaat borden gebruiken.

6
150
40
150

Nagerecht

Zet 14 borden op de werkbank klaar.

eieren
gr. suiker
gr. cacao
gr. bloem

Chocoladekoffie met walnoten

! Verwarm een oven voor tot 180º C. Klop voor het
chocoladekapsel de eieren en de suiker met een mixer
in een pan au-bain-marie lang, tot ze wit schuimig zijn.
Haal de pan eruit, zeef er de cacao en de bloem boven
en spatel het geheel voorzichtig door de eiwitmassa.
Stort het geheel op 1 of 2, met bakpapier beklede,
gastro-plaat (zie pag. 3) en strijk het glad (er moeten 28 of
42 rondjes van 7 cm. Ø uitgestoken worden. Straks 2 of 3 op
elkaar). Bak de koek(en) in de voorverwarmde oven in 810 minuten af. Laat ze afkoelen.
2 dl. room
175 gr. couverture
50 gr. boter

Breng voor de ganache de room aan de kook. Los er de
couverture, met een spatel, in op. Voeg de boter toe en
spatel het, op een klein vuur, op tot het dik en glad wordt.

5
1
120
100
20
2

Breng voor de banketbakkersroom de melk met het
open-gesneden vanillestokje aan de kook. Laat het
geheel tegen de kook aan (80º C.) 10 minuten infuseren
(= smaken overbrengen). Klop het gepasteuriseerde
eigeel en de suiker samen op. Roer er de gezeefde
maïzena door tot het eimengsel glad is. Giet dan eerst
wat vanillemelk door een zeef bij het ei/suiker/maïzena
mengsel en roer het goed door.
Z.O.Z.

dl. melk
vanillestokje
gr. gepasteuriseerd eigeel
gr. suiker
gr. maïzena, gezeefd
dl. room
oploskoffie
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Voeg de rest van de vanillemelk toe en roer het weer
goed door. Giet het vanille/melk/ei mengsel terug in de
pan en laat het op een klein vuur langzaam op 80º C.
binden (beslist NIET koken). Roer het met een spatel
regelmatig door. Roer dan de oploskoffie naar smaak
door de crème. Dek het dan direct met folie af en laat het
geheel afkoelen.
80 gr. koffiebonen, in de vijzel
geplet
5 dl. melk
150 gr. gepasteuriseerd eigeel
100 gr. suiker

Breng voor de crème anglaise de geplette koffiebonen
met de melk aan de kook. Laat dit 10 minuten
infuseren(= trekken en smaak overbrengen). Zeef de koffiebonen uit de melk en breng het weer aan de kook.
Klop intussen het gepasteuriseerde eigeel met de
suiker tot “wit” op. Giet eerst wat van het melk/koffie
mengsel bij de eierdooiers en roer het goed door.
Voeg dan de rest van het melk/koffie mengsel, onder
goed roeren, erbij. Giet het terug in de pan en laat het op
een klein vuur langzaam op 80º C. binden (beslist NIET
koken). Roer het regelmatig met een garde door. Dek het
dan direct met folie af en laat het geheel afkoelen.

! chocoladekapsel (zie boven)
! ganache (zie boven)
! banketbakkersroom (zie boven)
400 gr. walnoten, gebroken

Steek voor de taartjes 28 of 42 rondjes van 7 cm. Ø uit
het chocoladekapsel. Leg 1 rondje onder in een ring van
7 cm. Ø. Leg ganache op het onderste rondje en leg
daar een tweede rondje kapsel op. Leg daar een laagje
banketbakkersroom en stukjes walnoot op. Dek het
geheel af met het derde rondje chocoladekapsel.

2 dl. room
100 gr. boter
200 gr. pure chocolade
! 14 taartjes (zie boven)

Breng voor het chocoladeglazuur de room in een
pannetje aan de kook. Haal de pannetje van het vuur en
smelt er de boter en de chocolade in op.
Haal de taartjes uit de ringen en leg ze op een rooster
met daaronder een bakblik. Schenk het chocoladeglazuur
voorzichtig over de taartjes uit en laat ze afkoelen.

7 walnoten
! crème anglaise (zie boven)
! 14 taartjes (zie boven)
2 dl. room, stijfgeslagen

14

Serveren
Breek de walnoten en haal er 14 halve delen uit.
Schenk wat crème anglaise op het midden van
de borden. Brand de crème even met een brander.
Haal een taartje met een vork van het rooster en zet het
midden in de crème anglaise.
Druk een halve walnoot op het taartje en garneer de
crème anglaise met een quenelle stijfgeslagen room.
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CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . . December
Koken . . . . Een kunst van vele kunsten . . . .
Koken is een kunst die elementen van vele kunstvormen in zich verenigt. Uit de schilderkunst komt het spel
met kleuren en vlakverdelingen, dat van een gerecht een plaatje maakt waarvan het oog graag mee-eet.
De beeldhouwkunst komt om de hoek kijken bij
het in vormen snijden van groenten en garnituren, bij het vormgeven van desserts.
Op de muziekkunst lijkt de harmonieleer van de
smaaktonen.
De toneelkunst spreekt een woordje mee bij het
uitserveren. Met de eeuwenoude kunst van de
alchimisten heeft de kookkunst het mengen, verhitten en afkoelen gemeen. Is het gerecht
genoten dan is de dichtkunst aan de beurt, vaak
gevolgd door de zangkunst. Zoals elke
kunstenaar heeft ook de culinaire artiest een
aantal kneepjes en trucs achter de hand om een
Borden opmaken
optimaal resultaat te bereiken. Een aantal
kneepjes en trucs zijn:
»» Werk volgens plan. Een keuken is te vergelijken met een klein fabriekje dat een aantal producten in een
bepaalde volgorde af moet leveren. Wanneer de groenten van het hoofdgerecht “moddergaar” dreigen te
worden terwijl de soep nog niet af is, dan is er duidelijk iets fout gegaan. Dat zal u overigens met de
receptuur van de C.C.N. afd. West-Brabant niet gemakkelijk lukken, want die geeft precies aan, wat op
welk moment moet gebeuren. Ook onderling overleg over het uitserveren (stand van zaken) is belangrijk!
»» Om van vier personen, waaruit de meest gebruikte recepturen bestaan en de hoeveelheid ingrediënten
berekend is, zal er om naar acht of meer personen te gaan, behalve wat meer voorbereidend werk en wat
meer tijd voor het afwerken van de gerechten, ook een beetje rekenwerk bijkomen. Vermenigvuldigt u
simpelweg de aangegeven hoeveelheden naar meer personen dan houdt u bij een bepaald aantal
gerechten gegarandeerd ingrediënten over. Met name bij de bereiding van soepen, sauzen, dressings en
vullingen zal dit het geval zijn.
Een handige vuistregel om dat te voorkomen; Uitgaande van receptuur voor 4 personen:
* Kookt u voor zes personen: neem dan van de ingrediënten voor vier personen bij soepen, sauzen, dressings
en vullingen ca. 40 % meer als bij 4 personen.
* Kookt u voor acht personen: neem dan 75 % van de ingrediënten meer als bij vier personen.
* Kookt u voor twaalf of veertien personen: dan is 2 ½ keer de opgegeven hoeveelheid als bij 4 personen
meestal voldoende. (uiteraard niet voor het stukje gevogelte, vis, vlees, wild of waar staat: per persoon)
»» Als u een bouillon of fond moet reduceren tot een bepaalde hoeveelheid is het wel handig om te weten
wanneer het zover is. Dat is makkelijk te controleren door eerst zoveel water als de ingekookte vloeistof
moet zijn in de pan te gieten. Duw het ondereinde van een houten pollepel in het water. Markeer met een
kerfje daar waar het droog is. Giet het water weg, vul de pan met de in te koken vloeistof en U kunt nu
inkoken tot aan het kerfje: de vloeistof mag bij meten NIET koken !
»» Verse kruiden als bieslook, dille, dragon, kervel, peterselie, tuinkers en waterkers worden meestal in bosjes
of doosjes in de winkel aangeboden, terwijl er maar een paar takjes gebruikt hoeven worden. Kruiden die
overblijven moeten echter niet in een gft-bak te verdwijnen. Schoonmaken, goed droog deppen, fijnhakken
en in een plastic zakje (met etiketje!) in de diepvries bewaren tot een volgende gelegenheid.
»» Als een gebonden boter- of oliesaus ‘in de schift’ gaat, verrichten een paar ijsklontjes soms wonderen.
»» Geef vlees uit de koeling een uurtje de tijd om op kamertemperatuur te komen, voordat u het begint te
braden. De vezels zijn dan niet meer stijf maar soepel en het resultaat is veel malser.
»» Vlees mooi bruin braden? Geen probleem als u met het zouten wacht tot het dichtgeschroeid en iets bruin
is. Tevoren zouten breekt de celstructuur aan de buitenzijde van het vlees af en maakt het vochtig.
Met als gevolg: een suddereffect.
»» Reduceren van vloeistoffen is een kwestie van geduld. Wordt dat geduld wat erg op de proef gesteld, dan
helpt het de vloeistof in de grootste pan die u heeft te gieten. Het verdampingsoppervlak wordt daardoor
groter en dus verloopt de reductie sneller.
»» Gebruik bij het maken van een bouillon en/of fond vooraf nooit geen zout. Vooral door het reduceren kan
een saus wel eens wat of veel te zout worden. Een extra scheutje room vlakt dat dan wat af.
Z.O.Z.
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Is de saus echter veel te zout, dan heeft het baat om een rauwe, geschilde aardappel 10 minuten mee te
laten trekken en dan te verwijderen. De aardappel heeft dan een deel van het zout geabsorbeerd.
Saus of soep die bitter is geworden kunt u redden met een schepje suiker, poedersuiker of honing.
Geen vleestomaten of tomaten die wat weinig ‘tomatig’ smaken? Gebruik dan gepelde tomaten uit blik.
Tomatenpuree heeft vaak een scherpe smaak. Even opbakken in wat boter en een klein beetje olijfolie doet
die scherpe smaak spoorloos verdwijnen.
Als vlees op een hoog vuur gebraden moet worden is het raadzaam geklaarde boter te gebruiken, omdat
die niet zo snel verbrandt. • Boter zachtjes smelten, het witte schuim eraf scheppen en het botervet
voorzichtig overgieten in een kommetje, zodat het bezinksel van witte melkbestanddelen achterblijft.
‘Verdriet’ bij het snijden van uien blijft achterwege als u de uien, voor het snijden, even in koud water
dompelt.
Aardappelen na het schillen direct in koud water leggen om verkleuring te voorkomen.
Nieuwe aardappelen kunnen het best met kokend water opgezet worden, oudere aardappelen het beste
met koud water.
Zeker weten dat olijfolie die u koopt van uitstekende kwaliteit is? Let er bij het etiket dan op dat er huile
d’olive extra vierge of olio extra vierge d’olivia op staat.
Bouillon ontvetten is een fluitje van een cent: het vet stolt bij het flink afkoelen van bouillon en kan dan
eenvoudig met een schuimspaan afgeschept worden. Moet u snel een ontvette bouillon hebben dan kunt u
deze met vellen keukenpapier deels ontvetten. Leg een vel voorzichtig op het vet van de bouillon en haal
het dan, langzaam naar de kant toe trekkend, eraf. Doe dit een aantal keren. U zult niet alle vet op deze
manier kunnen verwijderen maar het is een goede manier als u snel moet werken.
P.S. In februari 2018 kom ik hierop terug.
Asperges, ook groene, drogen vrij snel uit. Zet daarom asperges voor het gebruik enkele uren in koud
water. De scheuten zuigen zich dan weer vol en de asperges zijn als ‘steekvers’. Witte asperges helemaal
en groene asperges alleen de onderkant schillen. Niet vergeten de houterige onderkanten af te snijden.

Pag. 3 â Vlindergarde: De vlindergarde, ook wel ‘bisschop deeghaak’ of ‘platte menghaak’
genoemd, wordt gebruikt voor heel veel doeleinden. Een draadgarde is niet geschikt voor het
luchtig kloppen van boter. Een ‘bisschop deeghaak’ daarentegen wel!
De producten die je onder meer met een ‘bisschop deeghaak’ tot een gladde massa draait
en/of luchtig klopt, zijn: – Boter crème – Wrijfdeeg – Roerdeeg – Cakebeslag – Frangipane –
Ganache – Soezenbeslag – Banketbakkersroom (tenzij het op basis van een mix is, anders
gebruik je de draadgarde) – Frosting en Cheesecake.

Deeghaak

Pag 9 ã Amarena-kersen: Een Amarena-kers is een ontpitte, in suikersiroop ingelegde, wat bittere en zure,
Italiaanse kers. Het is een specialiteit uit Bologna in de Italiaanse regio Emilia-Romagna.
De kers krijgt na de inlegperiode een diep donkerrode stevige, enigszins knapperige schil
en een zeer zoete typische smaak door het gebruik van een suikersiroop. De Amarenakers is iets geheel anders dan een maraschino-kers of een gekonfijte bigarreau.
Geschiedenis: Het recept van de ingelegde Amarena-kersen zou
bedacht zijn door Rachele Buriani, de vrouw van kruidenier
Gennaro Fabbri (1869). Haar “Marena con Frutto” was daarvan de
basis. Gennaro was het die de kersen in 1905 op de markt bracht.
De kenmerkende potten waarin de kersen ook tegenwoordig nog
worden aangeboden, zouden zijn afgeleid van de keramische vaas met blauwwitte
decoratie, die hij als dank voor het recept en liefde voor zijn vrouw, aanbood.
Fabbri is een familiebedrijf. Amarena-kersen worden tegenwoordig door meerdere
fabrikanten en merken verhandeld, zoals Toschi.
Toepassing: In de patisserie, maar ook in nagerechten en cocktails wordt de
Amarena-kers gebruikt. Ook wel als decoratie met één of enkele kersen.
Sommige kazen – zoals Gorgonzola, Taleggio, Pecorino en Parmezaanse kaas – of
gebak waarin kaas is verwerkt, combineren goed bij het zoet van deze kers.
De siroop – eveneens met een sterke Amarena-kersensmaak – is ook te gebruiken.
Omdat de kersen zijn ingemaakt zijn deze zeer lange tijd houdbaar.
Amarena-kersen
Mogelijk meerdere jaren, al kan er dan wel enige smaakverandering optreden.
Bij aangebroken potten zal dat proces versnellen en kan, na enige tijd, schimmelvorming optreden.
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