
Juli / Augustus 2018
40 jaar Jubileum Menu   Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

40 Jaar Jubileum ~ Fotoblad

Amuse: Tartaar van rund met oester Soep: Heldere ossenstaartsoep met

Madeira

Tussengerecht: Kippenleverparfait en

Gorgonzola ravioli

Sorbet: Aardbeiensorbet met Hoegaarden

Witbier en bloedsinaasappelsaus

Hoofdgerecht: Kalfswang met langoustine Nagerecht: Amandelkrokantje met rood fruit

en crème Chiboust
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Juli / Augustus 2018
40 jaar Jubileum Menu   Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

40 Jaar Jubileum ~ M e n u
Met dank aan de:   MenuCommissie

Tartaar van rund met oester
Jonnie Boer

Heldere ossenstaartsoep met Madeira

Kippenleverparfait en Gorgonzola ravioli
Liz McGrath

Aardbeiensorbet met Hoegaarden Witbier en
bloedsinaasappelsaus

Kalfswang met langoustine
Peter Goossens

Amandelkrokantje met rood fruit en crème Chiboust
Alberto Muscchio

  |   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  personen   =   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 receptuur) 
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Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Tartaar van rund met oester

Tartaar van rund met oester   Jonnie Boer Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelmaat bord gebruiken.

14 kwarteleitjes
wat zonnebloemolie

Zet 14 middelmaat borden op de werkbank.

Kook de 14 kwarteleitjes in water met wat zout in ca. 7
minuten, tot de dooier hard is. Pel ze dan en verwijder het
wit. Bewaar de dooiers in een kommetje met wat olie en
laat ze op kamertemperatuur komen. 

5 sneetjes briochebrood
    (kant en klaar)

10 takjes bladpeterselie

! Warm een oven voor tot 100º C.
Snijd het briochebrood in 5 dunne sneetjes. Snijd de
korsten ervan af en snijd het brood in croutons.
Droog ze ca. 15 minuten in de voorverwarmde oven. 
Pluk voor het bladpeterseliepoeder de blaadjes van de
bladpeterselie en spoel ze onder de koude kraan schoon.
Droog ze dan goed tussen schone theedoeken. Leg de
blaadjes op keukenpapier en droog ze in de oven bij het
brood. Maal de blaadjes dan fijn in een koffiemolen.
Houd dit poeder apart.

1 bos basilicum
ijsblokjes

3 dl. zonnebloemolie

Dompel voor de basilicumcrème de basilicum 5 seconden
in kokend water. Doe ze dan direct over in ijswater.
Dep ze goed droog en doe ze samen met de zonnebloem-
olie in de blender. Pureer tot helemaal glad.
Zeef deze basilicumolie dan door een puntzeef.

Z.O.Z.
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2 eierdooiers
! basilicumolie (zie boven)

40 gr. yoghurt
20 gr. azijn

wat zout

Werk de basilicumcrème af door de eierdooiers, basili-
cumolie, yoghurt, azijn en wat zout in een beker te doen.
Zet er een draaiende een staafmixer in en trek deze
langzaam omhoog zodat er een gladde dikke ‘mayonaise’
ontstaat. Breng deze, zo nodig, nog op smaak wat zout.
Doe het over in een spuitflacon. Bewaar de basilicumcrème
in een spuitflacon in de koeling.

8 oesters Open de oesters boven een kom met een zeef. 
Haal de oesters uit de schelpen en laat ze in de zeef uitlek-
ken. Bewaar het oestervocht. Snijd de oesters in stukjes en
bewaar die, afgedekt, in de koeling.

voor de sabayon:

4 eierdooiers
! oestervocht (van hierboven)

wat citroensap + wat zout

Klop voor de oestersabayon de eierdooiers mét het 
oestervocht au-bain-marie, op een zéér laag vuur, tot een
schuimige saus. Breng op smaak met wat citroensap en
wat zout.

700 gr. jodenhaas â
! stukjes oester (zie boven)

olijfolie
2 eetl. grove mosterd

wat zout

Snijd voor de rundertartaar de jodenhaas (= stukje rundvlees

aan de voorkant tussen de schouders) in plakjes, daarna in reepjes
en tenslotte in kleine blokjes. Maak de tartaar aan met de
stukjes oester, olijfolie, grove mosterd en zout.

1 kropsla
1 flinke zure bom (= augurk)
1 bakje rucola cress

! rundertartaar (zie boven)
! kwarteleierdooiertjes (zie boven)
! brioche croutons (zie boven)
! bladpeterseliepoeder (zie boven)
! basilicumcrème (zie boven)
! oestersabayon (zie boven)

Serveren
Haal de binnenste blaadjes uit de kropsla en scheur
ze klein. Snijd de zure bom in kleine blokjes.

Verdeel de rundertartaar over de borden. Leg er de sla,
zure bom blokjes en 2 kwarteleierdooiertjes op de tartaar.
Leg er wat brioche croutons bij en bestrooid het met het
bladpeterseliepoeder. 
Spuit puntjes basilicumcrème naast de tartaar.
Garneer het geheel met wat rucola cress.
Spuit een streep oestersabayon naast de tartaar.
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Heldere ossenstaartsoep met Madeira

Heldere ossenstaartsoep met Madeira Soepen

Benodigdheden   Bereidingswijze

Warme soepborden gebruiken.

1,2 kilo ossenstaart
olie, om in te vetten

1 klein blikje tomatenpuree
300 gr. runderafsnijdsel

2 uien
2 winterwortelen
1 prei

100 gr knolselderij (schoon)
15 witte peperkorrels (gekneusd)

2 takjes tijm
5 laurierblaadjes

Om te klaren:

6 eiwitten + eierschalen
1 tartaartje

zout, witte peper uit de molen

Zet 14 soepborden in de warmkast.

! Verwarm een oven voor tot 250º C.
Leg de ossenstaart op een geoliede bakplaat en laat ze in
de voorverwarmde oven kleuren (niet verbranden).
Zet er ook het geopende blikje tomatenpuree bij om te
laten ontzuren. Voeg na 10 minuten het runderafsnijdsel
toe. Snijd intussen de schoongemaakt uien, winterwor-
telen, prei en de knolselderij klein en laat die in de oven
mee kleuren.
Doe alles met de tomatenpuree over in een snelkookpan en
voeg 3 liter koud water toe. Breng het aan de kook en
schuim het goed af. Voeg dan de gekneusde peperkorrels,
tijm en laurier toe, sluit het deksel en laat het 75 minuten
gaan. Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de
bouillon door een neteldoekse lap. Laat ze wat afkoelen.
Haal het vlees van de ossenstaart en zet dit apart.
Ontvet de soep met keukenpapier.
Klop, om de soep te klaren, de eiwitten met de eierscha-
len en het tartaartje stevig door de bouillon.

Z.O.Z.
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Breng die opnieuw, al kloppend, aan de kook. Als de soep
kookt deze niet meer kloppen en even laten staan.
Schep het vuil eraf en zeef het nogmaals door een netel-
doekse lap. Kook de bouillon tot 2 liter fond in.
Breng ze op smaak met zout en peper uit de molen.

kleine diepvries doperwtjes
1 flinke winterwortel

Kook de diepvries doperwtjes beetgaar.
Draai uit de winterwortel met een klein Parisienneboortje
balletjes ter grootte van een doperwtje en kook die, apart,
beetgaar. 

! ossenstaartvlees (zie boven)
! doperwtjes (zie boven)
! balletjes winterwortel (zie boven)

1 kannetje Madeira

Serveren
Verdeel het ossenstaartvlees, de erwtjes en de
wortelballetjes over de hete borden. Serveer deze

borden uit. Schenk aan tafel de soep, vanuit een maatbeker
of een theekannetje, uit.
Zet een kannetje Madeira op tafel en zet bij elk bord een
klein, leeg glaasje. Men kan dan naar behoefte zijn/haar
eigen Madeira inschenken.
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Kippenleverparfait en Gorgonzola ravioli

Kippenleverparfait en Gorgonzola 
ravioli   Liz McGrath Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Ovale borden gebruiken. Zet 14 ovale borden in de warmkast.

2 uien
30 gr. boter

180 gr. boter, gesmolten
2 teentjes knoflook
4 takjes tijm
2 takjes rozemarijn

400 gr. kippenlevertjes ã
1 dl. Franse cognac
5 eieren
5 eierdooiers

zout, peper uit de molen
40 gr. boter, om in te smeren
14 ovale vormpjes

! Warm een oven voor tot 110º C.

Hak voor de kippenleverparfait de uien fijn en fruit dit in de
30 gram boter goudbruin. 
Smelt 180 gram boter en zet die apart.
Hak de knoflook, tijm en rozemarijn fijn.
Doe de uien, schoongemaakte kippenlevertjes, Franse
cognac, knoflook, tijm, rozemarijn, eieren en de eierdooi-
ers in de Magimix en draai het fijn.
Voeg dan, al draaiende, de 180 gram gesmolten boter er in
delen bij en draai tot alles opgenomen is. Breng het op
smaak met zout en peper uit de molen.
Zeef de massa. Doe het over in de beboterde (40 gram)
ovale vormpjes en bak ze, au-bain-marie, in de voorver-
warmde oven in ca. 40 minuten gaar.
Haal de parfaits uit de oven en laat ze afkoelen.

125 gr. bloem, gezeefd
½ afgestr. theel. zout

Maak voor de ravioli met de bloem en het zout een bergje
op het werkblad. Maak een kuiltje in het midden.

Z.O.Z.
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Pasta uitsteekvorm

1 ei
1 eigeel
½ eetl. olijfolie

bloem, om te bestuiven

150 gr. Gorgonzola kaas

Klop het ei en het eigeel met de olijfolie los en giet dit
mengsel in het midden van het kuiltje. Meng met de
vingertoppen vanuit het midden het ei/olijfolie mengsel met
het bloem/zout mengsel. Zorg dat de rand “heel” blijft, zodat
het eimengsel niet weg kan lopen. Kneed het deeg flink.
Duw het deeg met de muis van je hand op het werkblad en
draai het telkens een slag. Na 10 tot 15 minuten kneden (dit

is hard werken, maar wel noodzakelijk) is het deeg soepel en
elastisch en niet plakkerig meer.  Maak een mooie gladde
bal van het deeg en bestuif deze lichtjes met bloem.
Pak het deeg in huishoudfolie in en leg het ca. 30 minuten
in de koeling om het te laten rusten.
Draai er met een pastamachine pastavellen van 5 mm. van.
Steek er 28 rondjes van 8 cm. Ø uit. 
Draai van de Gorgonzola kaas 14 balletjes van 10 gram
elk. Maak de rand van een deegrondje met je vinger nat en
leg er een Gorgonzola kaasballetje midden op. Druk er een
tweede rondje stevig op zodat alles goed vast zit.
Druk het met een pasta uitsteekvorm in gelijke rondjes.
Bewaar de rondjes in een met bloem bestoven blik.

1 ui
1 fles rode port
2 tenen knoflook

2 ½ dl. rode wijn
125 gr. suiker

1 laurierblad
1 dl. balsamicoazijn
1 takje tijm
2 gekneusde peperkorrels

wat zout

Hak voor de portsaus de ui goed klein en doe dit, samen
met de rode port, knoflook, rode wijn, suiker, laurier,
balsamicoazijn, tijm, peperkorrels en wat zout in een pan
en kook het tot een kwart in. 
Zeef de saus dan en bewaar dit in een pannetje.

! 14 kippenleverparfaits (zie boven)
! ravioli (zie boven)

water + zout
! portsaus (zie boven)

75 ml. olijfolie
14 takjes tijm

Serveren
! Verwarm een oven voor tot 110º C.
Verwarm de kippenleverparfaits 10 minuten in de

voorverwarmde oven waarin u een schaal kokend water
hebt gezet.
Kook de ravioli in 5 minuten gaar in gezouten water.
Verwarm de portsaus in het pannetje. Klop er de olijfolie
door tot er een gebonden saus ontstaat.
Leg een kippenleverparfait midden op het bord en leg daar 
een ravioli tegen. Garneer de portsaus rondom de kippen-
leverparfait en garneer het met een takje tijm af.
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Aardbeiensorbet met Hoegaarden witbier en

bloedsinaasappelsaus

Aardbeiensorbet met Hoegaarden Witbier en
bloedsinaasappelsaus Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude mokka-koffiekopjes
gebruiken.

6 dl. verse aardbeienpuree,
    zéér fijn gecutterd

6 dl. Hoegaarden Witbier
1 eiwit, stijfgeslagen

Zet 14 mokka-koffiekopjes in de vriezer.

Cutter voor het sorbetijs de aardbeien zéér fijn en druk de
pulp door een fijne zeef. Zet het apart. Draai er t.z.t., samen
met het Hoegaarden Witbier erdoor geroerd, een mooi 
sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

5 dl. sap van bloedsinaasappel-
    en * (= ca. 10 stuks)

100 gr. rietsuiker
2 eetl. agavesiroop
1 dessertl. roze peperbolletjes
3 takjes verse munt

de zeste van 1 bloedsinaas-
    appel * (zie hierboven)

Haal zeste van de schil van 1 bloedsinaasappel.
Breng voor de bloedsinaasappelsaus het sap van de bloed-
sinaasappelen, samen met de rietsuiker, agavesiroop,
roze peperbolletjes, munttakjes en de zeste* aan de
kook. Zet het vuur uit en laat het geheel ca. 20 minuten
trekken. Zeef het sap en zet het 20 minuten in de vriezer (af

en toe roeren) en daarna in de koeling.

! aardbei-Hoegaarden sorbetijs
! bloedsinaasappelsaus (zie boven)

14 blaadjes verse munt
1 dessertl. roze peperbolletjes

Serveren: Leg een bolletje aardbei/Hoegaarden
sorbetijs in een koud mokkakommetje en lepel er

wat bloedsinaasappelsaus omheen. Garneer het met een
blaadje verse munt en wat bolletjes roze peper.
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Kalfswang met langoustine

Kalfswang met langoustine   Peter Goossens Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelmaat bord gebruiken.

1 liter kalfsfond:
2 kg kalfsbotten

wat olijfolie + wat boter
500 gr mager rundvlees afsnijdsel

1 mergpijp
1 winterwortel (kleingesneden)
1 prei (kleingesneden)
2 stelen bleekselderij (kleingesn.)
1 ui (kleingesneden)
3 dl droge, witte wijn

2 ½ liter koud water
400 gr champignons (kleingesneden)

1 stuk foelie
1 boeket garni

Zet 14 middelmaat borden in de warmkast.
! Vul de sous-vide met warm water en zet ze op 75º C.

Zet de kalfsbotten met de rundvleesafsnijdsels en de
mergpijp in een braadslede met olijfolie en wat boter even aan.
Voeg dan de winterwortel, prei, bleekselderij en ui toe en fruit
dit even mee aan. Doe alles over in een snelkookpan. 
Deglaceer ä de braadslede met de witte wijn en kook die voor
de helft in. Doe het dan ook in de snelkookpan. 
Voeg 2 ½ liter koud water toe en breng het aan de kook. 
Schuim het regelmatig af. Voeg de champignons, foelie en het
boeket garni toe, sluit de pan met het deksel en laat het 75
minuten gaan. Neem de pan van het vuur, spoel deze koud en
open het deksel. Zeef de bouillon door een neteldoekse lap en
kook de bouillon tot 1 liter fond in. Zet die apart.

4 tomaten
2 takjes tijm, fijngehakt
2 blaadjes laurier fijngehakt
2 teentjes knoflook fijngehakt

! Warm een oven voor tot 100º C.
Verwijder de zaadjes uit de tomaten. Snijd het vruchtvlees in
gelijke lange dunne reepjes. Verspreid deze over een aluminium
bakplaat en bestrooi ze met de fijngehakte tijm, laurier en
knoflook. Droog deze reepjes 1½ uur in de voorverwarmde
oven. 

7 kalfswangen  (schoon aan-
    geleverd)
boter, om te braden

Verwijder, zo nodig, de nog aanwezige vliesjes van de kalfs-
wangen. Bak de wangen rondom mooi bruin in de boter aan.
Haal ze uit de pan en zet ze apart. 

3 uien, kleingesneden
3 teentjes knoflook, kleingesn.

Fruit de kleingesneden ui en knoflook in de pan tot het begint te
kleuren. Doe het over in een snelkookpan.                        Z.O.Z.
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! kalfswangen (zie boven)
1 takje tijm
3 kruidnagels
2 afgestr. eetl. mosterd

7 ½ dl. Leffe Bruin bier
1 fles witte wijn

! 1 liter kalfsfond (zie boven)
2 dl. Madeira

scheut sherryazijn
zout

Voeg daar de kalfswangen, tijm, kruidnagel, mosterd, bier,
wijn en de kalfsfond bij en breng het aan de kook.
Schuim het regelmatig af, doe het deksel op de pan en breng het
onder druk. Laat het geheel ca. 1 uur en 10 minuten garen.
Haal de pan van het vuur en spoel die koud. 
Verwijder het deksel en haal voorzichtig het vlees eruit.
Zeef het vocht. Zet het vlees, afgedekt, in een warmhoudkast tot
gebruik (60º C.). Kook het gezeefde vocht met de Madeira tot
sausdikte in. Breng deze Madeirasaus op smaak met de sherry-
azijn en zout en doe dit, tegen het uitserveren, in een metalen
maatbeker. Zet die in de pas (= uitgiftebalie).

1 kg. spinazie
2 sjalotten, fijngehakt
1 teentje knoflook

boter, om te stoven
zout, peper uit de molen
wat nootmuskaat

Was de spinazie 2 x goed en laat ze uitlekken. Stoof de fijnge-
hakte sjalot en het hele teentje knoflook in wat boter. Voeg de
spinazie toe en laat deze ca. 4 minuten stoven. Laat de spinazie
dan in een zeef uitlekken, verwijder het knoflookteentje en breng
op smaak met zout, peper uit de molen en wat nootmuskaat.

40 gr. sjalot (kleingesneden)
1 dl. goede wijnazijn

Snijd voor de Hollandaise de sjalot fijn. Breng het met de wijn-
azijn aan de kook en reduceer het tot de helft.

150 gr. boter
85 gr. eigeel
50 gr. water
20 gr. citroensap
30 gr. azijnreductie (zie hierboven)

3 gr. zout
2 N20 patronen

Doe voor de afwerking van de Hollandaise saus boter, eigeel,
water, citroensap, de azijnreductie en het zout in een vacuüm
zak (bij het vacumeren de zwarte plaat uit de vacumeermachine halen).
Leg de zak 30 minuten in de sous-vide van 75º C. 
Giet dan de massa over in een sifon, draai de kop erop en sluit 2
patronen N20 aan. Schud de sifon goed op. Zet de sifon, tot
gebruik in de sous-vide bak (65º C.).

150 gr. cantharellen
boter, om te bakken
wat zout

Maak de cantharellen zo nodig schoon met een borsteltje.
Bak ze vlak voor het opdienen kort in de hete boter.
Breng ze met wat zout op smaak.

28 langoustines
olie, om te bakken
zout, peper uit de molen

Verwijder de pantsers van de langoustines en verwijder het
darmkanaaltje met een pincet. Bak de langoustines kort in de
hete olie en breng ze op smaak met zout en peper uit de molen.

! kalfswang (zie boven)
! spinazie (zie boven)
! tomatenreepjes (zie boven)
! cantharellen (zie boven)
! Madeirasaus (zie boven)
! langoustines (zie boven)
! Hollandaise saus

Serveren
Snijd de kalfswang in 4 mooie stukken per wang.
Leg op elk warm bord een kromme streep met de

spinazie. Leg daarop 2 stukken kalfswang. Leg de tomaten-
reepjes en de cantharellen op of tegen de spinazie en de bij het
vlees. Lepel wat Madeirasaus voor het spinaziebedje.
Leg 2 langoustines bij het vlees. Spuit aan de bovenkant enkele
toefjes Hollandaise saus.

Let op: werk bij de opmaak in een “treintje” van 3 à 4
personen !!
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Amandelkrokantje met rood fruit en crème Chiboust

Amandelkrokantje met rood fruit en
crème Chiboust   Alberto Muscchio Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Langwerpig bord gebruiken.

30 gr. bloem, gezeefd
60 gr. boter, gesmolten

3 eiwitten (zie onder)
220 gr. poedersuiker

amandelsnippers

Zet 14 langwerpige borden op de werkbank.
! Verwarm een oven voor tot 180º C.

Roer voor de amandelkrokantjes de gezeefde bloem,
gesmolten boter, eiwitten en poedersuiker tot een dik be-
slag. Maak hiervan 42 dunne rondjes van 5 cm. Ø.
Leg ze op een met bakpapier bedekte bakplaat met zoveel
tussenruimte dat ze, tijdens het bakken, kunnen “uitdrijven”
naar 10 cm. Ø.
Verdeel de amandelsnippers over de tuilles en bak ze in 4
minuten goudbruin in de voorverwarmde oven.

7 gr. gelatineblaadjes
2 ½ dl. melk
10 gr. vanillesuiker

2 eierdooiers
100 gr. fijne suiker (castor)
25 gr. custardpoeder

2 druppels pistache extract
50 gr. gemalen pistachenoten

1 dl. water
200 gr. fijne suiker (castor)

3 eiwitten
mespuntje zout

Laat de gelatine in ruim water weken.
Verwarm voor de crème Chiboust de melk met de vanille-
suiker. Klop de eierdooiers in een kom stevig met de 100
gram suiker en het custardpoeder tot een “witte massa”.
Giet de helft van de zachtjes kokende melk bij de “witte
massa” en roer alles glad. Voeg het pistache extract toe.
Giet er de rest van de melk bij en breng het aan de kook.
Roer 2 à 3 minuten onophoudelijk. 
Roer er, van het vuur af, de goed uitgeknepen, gelatine bij
en roer de crème met een garde glad. Schep de crème in
een kom, dek het met plasticfolie af en laat het tot ca. 15º
C. afkoelen. Meng er de gemalen pistachenoten door.
Maak intussen de meringue. Breng het water met de
suiker aan de kook. Wacht tot de temperatuur 110º C. is
(controleren met een suikermeter). Sla intussen de eiwitten, met
het zout, in de kom van de keukenmachine goed stijf.
Giet de suikerstroop, die inmiddels naar 117 tot 120º C is
opgelopen, al kloppend, langzaam bij het eiwit.       Z.O.Z.
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Blijf kloppen tot alles lauw is (De meringue moet glanzen en in

stijve pieken blijven staan). Wacht tot de crème afgekoeld is en
spatel er met een pannenlikker de Italiaanse meringue
door. Doe de crème dan over in een spuitzak.
Laat deze in de koeling opstijven.

250 gr. suiker
2 eetl. glucosestroop

Verhit voor de suikermandjes de suiker in een pan met
dikke bodem tot een goudbruine karamel ontstaat. 
Laat het wat afkoelen en trek er met een lepel draden van
over een siliconen mat met bollen. Maak de draden zo dun
mogelijk. Maak zo 14 “mandjes”.

200 gr. aardbeien
30 gr. suiker

1 theel glucosestroop
½ citroen, het sap ervan
1 scheutje Fraise des Bois

Maak voor de aardbeiencoulis de aardbeien schoon en
maak er een pulp van. Breng de aardbeienpulp met de
suiker, glucosestroop en het citroensap aan de kook.
Schuim het af, zeef de coulis, voeg de Fraise des Bois toe
en zet het, in een spuitfles, in de koeling.

Voor 1 liter roomijs:

6 eierdooiers
130 gr. suiker
20 gr. vanillesuiker

4 dl. volle melk
5 dl. room

Klop voor het vanilleijs de eierdooiers met de suiker en de
vanillesuiker in de blender tot de massa “wit” wordt.
Breng de melk met de room, al roerend, aan de kook.
Giet, onder voortdurend roeren, het melk/room mengsel,
zéér geleidelijk, bij het eierdooier/suiker mengsel.

25 gr. pistachenootjes Rooster voor de pistachenootjes in een droge pan.

42 aardbeien
! 25 gr. geroosterde, fijngehakte

    pistachenootjes (zie boven)
! 14 amandelkrokantjes (zie boven)

poedersuiker
! crème Chiboust (zie boven)
! 14 karamelmandjes
! aardbeiencoulis (zie boven)

Serveren
Maak de aardbeien schoon en halveer ze.
Hak de geroosterde pistachenootjes grof.

Bestrooi 14 amandelkrokantjes met poedersuiker.
Spuit op het midden van de overige 28 amandelkrokantjes
een dotje crème Chiboust. Leg tegen elk dotje crème 3
halve aardbeien.
Leg op elk langwerpig bord eerst een amandelkrokantje
met crème/aardbei en leg daarop, iets schuin een 2de kro-
kantje met crème/aardbei. Leg er als laatste het krokantje
met poedersuiker op.
Leg een karamelmandje op de krokantjes (zie foto). 
Spuit wat dotjes gekoelde aardbeiencoulis op het bord en
strooi er wat gehakte pistachenootjes bij.
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Jodenhaas / diamanthaas

Kippenlevertjes

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

Pag. 4 â Jodenhaas: een heerlijk en heel zacht mals stukje rundvlees
uit de voorkant van het rund, namelijk boven tussen de schouders.
Kort over de historie van Koshere gerechten: Het jodenhaasje draagt
deze naam omdat het een stukje vlees is van de voorbout. Orthodoxe
joden mogen geen vlees van de achterbout eten waaruit de heupspier
en de achillespees niet zijn verwijderd. Aartsvader Jakob vocht, zo leert
de bijbel, immers met een engel die de heup van de aartsvader
ontwrichtte (hij werd kreupel achtergelaten).
Sindsdien ligt er een taboe op vlees van achterzijde. Behalve als de
slager de spier en de pees zorgvuldig weet te verwijderen, is het
verboden de hele achterpoot van een beest te eten. Vandaar dat
slagers voor Joden die zich aan de spijswetten houden en toch een
'biefstukje' willen eten, een 'biefstuk' snijden uit de runder voorvoet. 
Deze 'biefstuk' kennen we als Jodenbiefstuk, die word gesneden uit de
schouder. Met name de schouderlap en het zachte gedeelte van het bloemstuk komen daarvoor in aanmerking. 
Een andere benaming voor Jodenhaas is schouderhaas, jodenbiefstuk of diamanthaas. De Joodse spijswetten
gaan over hoe je vlees kunt bereiden op een manier die de consumptie van bloed voorkomt en over de scheiding
van vlees- en melkproducten. Dieren die herkauwen en gespleten hoeven hebben, worden gezien als schoon en
zijn toegestaan. Alle andere dieren, inclusief varkens, konijnen, paarden en roofdieren, zijn onrein en verboden. 
Dieren voor consumptie moeten bovendien op een rituele manier worden geslacht.
Jodenhaas is géén long- of ossenhaas. De haas heeft de ‘vorm van een ossenhaas’ maar weegt 300 tot
maximaal 400 gram. Dit wordt vaak wel door elkaar gehaald. Vanwege de vorm is het toen “ossenhaas voor de
joden” geworden. Het Jodenhaasje is het meest malse stukje vlees / spier uit de schouder, het bevind zich
bovenop het schouderblad. Het heeft geen ‘werkfunctie’ gehad en daardoor is het absoluut niet taai, maar juist
super mals. In het Engels noemen we dit stukje vlees Jewish Fillet of Terrace Major.
Longhaas is een stuk vlees dat tussen de borstkas ligt en is ook minder mals, dit is meer een werkspier.
Hier zit dus ook een sterkere smaak aan.
Wat minder bekend is het jodenhaasje van het kalf; klein maar super fijn!

Pag. 6 ã Kippenlevertjes: Net als veel ander orgaanvlees,
blijven ook kippenlevertjes een ondergeschoven kindje.
Wat mij betreft hartstikke zonde, want je kunt er (mits goed
bereid) de lekkerste gerechten mee maken. Wat denk je
bijvoorbeeld van kippenlevermousse, gebakken met sambal
goreng, gebakken in spek of door een Bolognesesaus?
Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook voor de
bereiding van kippenlevers. De bewaar- en/of verwerkings-
temperatuur is tussen de -2 en +4º C.  Hierbij is het namelijk
ook van belang dat je ze bij deze temperatuur schoonmaakt
en alle zeentjes en vliesjes wegsnijdt.
Dep de levertjes vervolgens droog met een stukje keuken-
papier en ze zijn klaar voor de pan of oven.
De juiste cuisson (= de juiste bereiding als bakken en koken):
Afhankelijk van het eindresultaat, verschilt de gewenste
cuisson van de kippenlevers. Eet je ze ‘los’, met bijvoorbeeld spek, gebakken uitjes en Marsala (= Italiaanse
versterkte wijn).  Dan is rosé – wat mij betreft – zeker het lekkerst. 
Bak ze hiervoor in een koekenpan op (middel)hoog vuur gedurende twee à drie minuten per kant.
Voor een mousse kun je de levertjes rosé laten, maar ook volledig gaar bakken. Doe dit het liefst de eerste
minuten op hoog vuur, en verlaag het later zodat ze niet te taai worden.
Wil je ze verwerken door een paté of terrine? Dan kun je ze het beste fijnmalen in een keukenmachine en rauw
met de begeleidende ingrediënten verdelen over een ovenschaal.
Dé favoriete smaakmakers bij kippenlevertjes: Eén van de grootste smaakvrienden van kippenlever is cognac.
Bak de levertjes in een hete pan, blus ze met Franse cognac af en je weet niet wat je ruikt. Ook zijn sherry en
Marsala sterke spelers in de pan en kun je op dezelfde manier als met Franse cognac gebruiken.

Z.O.Z.
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Deglaceren

Andere klassieke, bijpassende ingrediënten zijn een gefruit uitje (bijvoorbeeld sjalot) en spek.
Rol de levers in een plakje (katen)spek of pancetta en bak ze hierin voor een extra zoutige smaak.
Voeg tijdens het bakken uienringen toe en gaar deze mee. Blus af met een scheut van bovenstaande dranken
en serveer eventueel met een prikkertje, als borrelhapje.
Als het neerkomt op kruiden en specerijen, zijn verse salie en laurier je go-to ingrediënt. Niets smaakt zo zalig
als de zachte, maar sterke smaak van salie in combinatie met de kippenlevertjes. Denk bijvoorbeeld aan een
kippenlevermousse, wat je op elk gewenst moment kunt maken, amper tijd kost én waanzinnig smaakt bij een
stukje goed knapperig (stok)brood. En wat dacht je van zwarte peper? Het klinkt misschien simpel en voor de
hand liggend, maar vers gemalen (zwarte) peper verricht wonderen bij kippenlevertjes. Kruid ze met (zwarte)
peper uit de molen en verwerk bijvoorbeeld door een ragout, paté of Bolognese pastasaus.

Pag. 10 ä Deglaceren: Deglaceren klinkt misschien als iets sjieks dat alleen in restaurants gebeurt, maar thuis
kan jij dit ook heel goed. Deglaceren is niks meer dan de
“aangebrande” stukjes groenten, vlees of vis in de pan
losmaken door het toevoegen van vocht. Hierdoor geef je je
sauzen extra smaak, in plaats van dat deze verloren gaat.
Bij het bakken van een goed stuk vlees of vis vinden wij
niks lekkerder dan de aanbaksels die in de pan blijven
zitten. Voor het ongetrainde oog ziet dit er misschien uit als
verbrand – en daardoor niet meer eetbaar – maar wij weten
wel beter. En jij nu ook!
In deze aangebrande stukjes zit namelijk de meeste smaak
van datgene dat je net in de pan hebt laten karameliseren.
Door vocht toe te voegen, kook je deze smaakbommetjes
los en worden ze opgenomen in je saus of soep.
Waarschijnlijk heb je zonder er bij stil te staan wel eens een
pan gedeglaceerd. Denk maar aan risotto die wordt afge-
blust met witte wijn voordat je de bouillon erbij doet. Of een
pan mosselen of vogole (= venusschelpen), waar je de pan
eerst deglaceert voordat de schelpen open stomen in de
wijn. Deglaceren kan in principe met alle soorten vocht,

waarbij wijn toch wel het meest gebruikt wordt. Maar ook water, bouillon, bier, sake of zelfs een dunne
tomatensaus kunnen allemaal worden gebruikt om de laatste smaak los te maken. Klassiek Franse gerechten
vragen vaak om witte of rode wijn. Als je stoofvlees maakt kan het lekker zijn om je pan te deglaceren met een
flesje donker bier. Bij Aziatische gerechten kan sake soms gebruikt worden om mee af te blussen, bijvoorbeeld
bij paddestoelen. Voor een extra volle saus kan je voor het deglaceren ook room gebruiken.
Als je een alcoholische drank gebruikt om de pan te deglaceren, kan je er vanuit gaan dat de alcohol verdampt.
Als je de pan of braadslee wil deglaceren na het bakken van een groot stuk vlees kan het zijn dat je nog even
het vet dat naar bovengedreven is moet verwijderen. Anders kan de boel enorm gaan spetteren
Wat voor stuk vlees je ook bakt, de perfecte saus komt tot stand door het volgen van vier simpele stappen:
Ø Eerst braad je het vlees aan in neutrale olie met een klontje boter. Zet wel even de afzuigkap aan want
aanbraden doe je in een loeihete pan. Zorg dat het vlees mooi bruin en knapperig is voordat je het uit de pan
haalt om de laten rusten. Ù Vervolgens voeg je smaakmakers toe, denk hierbij aan sjalot, knoflook, peper-
korrels, mosterdzaad, of wat voor lekkers je nog in huis hebt. Dit mag op een iets lager vuur, tot de sjalot en
knoflook zacht zijn en je de specerijen goed ruikt. Ú Maak je nu klaar voor het deglaceren, daar hoef je gelukkig
alleen maar een fles voor open te maken of je bouillon of saus voor klaar te zetten. Blus je de pan af met
bijvoorbeeld wijn laat je deze tot ongeveer de helft inkoken, terwijl je het aanbaksel van de bodem los roert. 
Bij deze stap kan je ook verse kruiden zoals tijm, rozemarijn of salie toevoegen. Û Om je saus nu echt, zoals die
in een restaurant, te maken voeg je op het laatst nog een klontje koude boter toe. Hiermee bind je de saus
waardoor hij zachter en dikker wordt. Zeef de saus.
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