
Oktober  2018
40 jaar Jubileum Menu  Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

40 Jaar Jubileum~Menu Fotoblad

Amuse: Scheermessen met garnalen Soep: Zilte aardappelsoep met lamsoor

en bieslook

Nagerecht: Notencake met witte chocolade

mousse en Boerenjongens

Tussengerecht: Krokant buikspek, gamba’s,

pastinaak, beukenzwammetjes, hazelnoot

Sorbet: Cranberry-port sorbet

Hoofdgerecht: Filet van haas met knolselderij
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Oktober  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:   4de dinsdag  Brigade

Scheermessen met garnalen

Zilte aardappelsoep met lamsoor en bieslook

Krokant buikspek, gamba’s, pastinaak, beuken-
zwammetjes en hazelnoot

Cranberry-port sorbet

Filet van haas met knolselderij

Notencake met witte chocolademousse en Boerenjongens

  |   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 klaargezet.

Sommige producten zullen er gewoon voor 14 personen liggen!  Uw Chef zal u hierbij helpen.  
Berekening hoeveelheid:   Vloeistof  en/of  ingrediënt in de receptuur : 14. Dan  x  aantal Brigade-leden  = de te gebruiken  hoeveelheid)

Symbolen:

L � (open punt)   Verwijst naar het gebruik van  borden,  schaaltjes,  kommetjes  en/of  glaswerk  bij het gerecht. (zo nodig eerst verwarmen !)

L ! (rode punt)   Verwijst naar een  bewerking  en/of  ingrediënt  eerder gebruikt in de receptuur of het gerecht.

L ! (zwarte punt)   Verwijst naar  oven-,  sous-vide-,  frituur-  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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Scheermessen met garnalen

Scheermessen met garnalen Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

� Middelgroot bord gebruiken.

28 scheermessen (ca. 1 kilo) â
zout water (om te ontzanden)

� Zet eerst 14 borden in de warmkast.

Leg de scheermessen zo lang mogelijk in gezouten water
(zo gaat het laatste zand eruit). Spoel ze, onder koud stromend
water, goed na. Dep ze voorzichtig droog.
Zet ze apart.

1 ei
½ theel. mosterd
2 dl. zonnebloemolie

10 ml. witte wijnazijn
zout, peper uit de molen

Doe voor de mayonaise het ei, mosterd, zonnebloemolie,
wijnazijn met wat zout en peper uit de molen in een meng-
beker. Maak er een mooie mayonaise van door een staaf-
mixer heel langzaam van de bodem van de mengbeker
langs de kant omhoog te trekken. Voeg eventueel nog 1
eetl. lauw water toe ter bevordering van de binding.

½ dl. room
2 teen knoflook
2 afgestr. eetl. mayonaise

   (zelf maken)
2 afgestr. eetl. basilicum, fijn-

    gehakt
zout, peper uit de molen

Klop voor de basilicumcrème de room stijf en pers er de
teentjes knoflook boven uit. Roer er de mayonaise en de
fijngehakte basilicum door. Breng het met zout en peper
uit de molen op smaak.
Doe de crème in een spuitzak en bewaar ze, tot gebruik, in
de koeling.

200 gr. wortelen
75 gr. boter
35 gr. suiker

wat tijm
eventueel wat water
zout, peper uit de molen

Schil voor de wortelgelei de wortelen en kook ze met de
boter, suiker en de tijm zachtjes gaar. Voeg, zo nodig, wat
water toe om te voorkomen dat de wortelen gaan
karameliseren. Pureer de wortelen, passeer ze door een
zeef en breng de uitgelekte puree op smaak met zout en
peper uit de molen.                                                    Z.O.Z.
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Doe deze gelerende wortelpuree in een spuitzak en bewaar
ze, tot gebruik, in de koeling.

50 gr. worteltjes Snijd, op de mandoline 48 dunne wortelplakjes van de 50
gr. worteltjes. Pocheer ze kort, tot het “rauw” eraf is. 
Spoel ze direct koud en zet ze apart.

olie, om te wokken
! 28 scheermessen (zie boven)

1 takje tijm, fijngehakt
2 takjes rozemarijn, fijngehakt
3 teentjes knoflook, fijngehakt
1 dl. witte wijn

250 gr. Hollandse garnaaltjes
! 48 wortelschijfjes (zie boven)
! basilicumcrème (zie boven)
! wortelgelei (zie boven)
! mayonaise (zie boven)

½ bosje peterselie, fijngehakt

Serveren
Zet de warme borden in de pas (= uitgifte balie).
Doe, net voor het uitserveren, wat olie in een

wokpan en wok de scheermessen hierin tot ze opengaan
(max. 1 ½ minuten) op een hoog vuur, samen met de tijm,
rozemarijn en de knoflook. Blus het met de witte wijn af
(dus niet té lang, anders worden ze taai !).
Vouw de schelpen, van het vuur af, voorzichtig open.
Haal het warme visvlees uit de schelp en snijd er de “witte
delen” af (De rest en de donkere visvleesdelen, zijn afval. Bewaar de

scheermeshelften (opmaak)). Verwerk het warme “witte visvlees”
direct. Snijd het warme witte visvlees van de scheermesjes
in stukjes van 2-3 cm. Verdeel die over de 28 halve scheer-
meshelften op de warme borden onder de warme pas (=
uitgifte balie). Nappeer de Hollandse garnaaltjes tussen de
2 scheermeshelften.
� Haal nu de borden onder de pas vandaan. (i.v.m. smelten

van de crèmes)
WERK NU SNEL !! (met 2 of 3 personen).
Leg 3 wortelschijfjes boven de scheermeshelften. 
Spuit daarop een puntje basilicumcrème. 
Spuit onder de scheermeshelften 3 puntjes wortelgelei.
Lepel wat van de mayonaise over de garnaaltjes.
Strooi losjes wat fijngehakte peterselie over de schelpen en
garnalen.
Serveer de borden direct uit.
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Zilte aardappelsoep met lamsoor

en bieslook

Zilte aardappelsoep met lamsoor en bieslook Soep

Benodigdheden   Bereidingswijze

� Witte wijnglazen gebruiken.

½ grote soepkip
1 winterwortel
1 flinke prei, het wit ervan
2 stelen bleekselderij
2 flinke uien

boter en olijfolie
3 dl. droge, witte wijn
2 liter koud water

100 gr. champignons
2 kruidnagels
3 teentjes knoflook
1 stukje foelie
3 takjes peterselie
2 blaadjes laurier
1 takje tijm
6 peperkorrels, geplet

� Zet eerst 14 witte wijnglazen + 14 schoteltjes klaar op de
werkbank.

Was, voor de aardappel-
soep de soepkip en hak
die klein.
Snijd de winterwortel,
prei, bleekselderij en de
uien zéér klein. Bak de
stukken kip in een snel-
kookpan in de boter en
olijfolie kort, maar stevig
aan. Verwijder dan het
vet. Voeg nu de kleinge-
sneden groenten toe en
fruit het goed aan, zonder
te laten kleuren. Giet er
de droge, witte wijn bij
en laat die tot de helft
inkoken. Voeg dan het
koude water toe en
breng het aan de kook.
Schuim het goed af.
Voeg de geplette cham-
pignons, kruidnagel,
knoflook, foelie, peterselie, laurier, tijm en de geplette
peperkorrels toe. Breng het weer aan de kook, sluit de
snelkookpan en laat het geheel 60 minuten gaan (uitleg: zie

op keukenraam). Neem de pan van het vuur, spoel ze koud en
open het deksel. Zeef de bouillon door een neteldoekse lap
en laat ze tot 1 ½ liter inkoken. Zet ze apart.

500 gr. aardappelen
! 1 ½ liter kippenfond (zie boven)

1 teen knoflook (kleingesneden)
1 ui (kleingesneden)

150 gr. zeekraal (kleingesneden)
1 bosje bieslook (kleingesneden)

olijfolie + 10 gr. boter

! Zet, voor de afwerking van de soep, de wijnglazen 30
minuten vóór het uitserveren in de warme pas (= warme

uitgifte balie). Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Breng deze in de kippenfond aan de kook en kook ze in
ca. 10 minuten gaar. Giet de aardappels af maar BEWAAR
de kippenfond. Prak de aardappelen met een vork fijn en
voeg dit weer bij de kippenfond. 
Fruit de knoflook, ui, zeekraal en bieslook 3-5 minuten in
wat olijfolie en de boter (bewaar 14 stukjes gefruite zeekraal voor

de garnering).
Z.O.Z.
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peper
worcestershiresaus en/of
tabasco

Voeg de overige, gefruite groenten aan de soep toe en mix
het geheel met een staafmixer tot een homogene, fijne
massa.
Breng de soep, zo nodig, op smaak met peper, wor-
cestershiresaus en/of een weinig tabasco.
Laat het geheel nog ca. 15 minuten zachtjes doorkoken.

! 14 stukjes gefruite zeekraal
   (zie boven)
olijfolie, extra vierge, voor de
   garnering,

Serveren
Schenk de warme soep in de warme, witte wijn-
glazen. Garneer het met 1 stukje zeekraal en wat

druppeltjes olijfolie. 
Serveer de soep direct in de glazen op een schoteltje uit.
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Krokant buikspek, gamba’s, pastinaak, beukenzwammetjes

en hazelnoot

Krokant buikspek, gamba’s, pastinaak,
beukenzwammetjes en hazelnoot Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Langwerpig bord gebruiken.

800 gr. buikspek
water

1 afgestr. eetl. zout
6 witte peperkorrels, geplet

voor het bouquet garni:
35 gr. wortel, kleingesneden
35 gr. ui, kleingesneden
35 gr. prei, kleingesneden
35 gr. bleekselderij, kleingesn.
2 jeneverbessen
2 kruidnagels
½ takje rozemarijn
1 teen knoflook, geplet

� Zet eerst 14 langwerpige borden in de warmkast.

Let op: Het spek gelijk bij binnenkomst opzetten !
Leg, voor het buikspek, het goed afgespoelde buikspek in
een  passende pan en voeg zoveel water toe dat het spek
nét onder staat. Voeg het zout toe. Plet de peperkorrels.
Snijd de wortel, ui, prei en de bleekselderij in kleine blok-
jes en voeg dit, samen met de jeneverbessen, kruid-
nagels, rozemarijn en het geplette teentje knoflook, aan
het spek, in het water, toe. Breng het aan de kook, zet het
vuur dan laag en laat het, met het deksel op de pan,
minimaal 2 uur zachtjes sudderen, tot het spek gaar is en
bijna uit elkaar valt. Schep het spek, zodra het gaar is, met
een schuimspaan uit de pan en leg het, tussen bakpapier,
op een bakplaat. Leg er een tweede bakplaat mét het ge-
wicht van ca. 8 kilo op (bak met blok + 2 waterflessen op de

werkbank), zodat het spek mooi compact wordt gedrukt. 
Zet het tot gebruik in de grote koeling.

42 kleine gamba’s
1 teentje knoflook

wat olie + wat zout

Pel de gamba’s en verwijder het darmkanaal. 
Bewaar de gambapantsers (voor de saus). Pel de knoflook
en pers die boven een pannetje met wat olie en wat zout,
fijn. Zet alles apart.

300 gr. pastinaak Schil, voor de pastinaakpuree, de 300 gram pastinaak en
snijd die in stukken van ca. 2 cm.                               Z.O.Z.
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125 ml. room
65 gr. water

snufje zout
eventueel wat Xantana ã
   (= verdikkingsmiddel)

200 gr. pastinaak
wat zout

IJswater bij de hand houden

Breng deze aan de kook met de room, water en een snufje
zout. Zet het vuur laag en kook tot de pastinaak zacht is
(controleer regelmatig, voeg zo nodig wat water toe).
Haal de pastinaak door een pureeknijper en druk ze door een
fijne zeef. Voeg, zo nodig, wat Xantana toe, om het geheel ‘dik
vloeibaar’ te maken. Snijd de 200 gram pastinaak in brunoise
blokjes van 8 x 8 mm. Blancheer deze in licht gezouten water
en giet ze af. Zet ze direct op ijswater.

! gambapantsers (zie boven)
boter / olie, om te bakken

½ blikje tomatenpuree
1 tik Franse cognac (aan de bar)
1 pot visfond + ½ pot water
1 dl. room of wat extra

   (i.v.m. hoeveelheid)

Zet, voor de gambasaus, de gambapantsers in wat boter/ olie,
op een hoog vuur en al omscheppend, aan. Voeg de
tomatenpuree toe om te laten ontzuren. Voeg dan, met de pan
van het vuur, de Franse cognac toe (let op vlammen).
Voeg visfond en water toe en kook dit wat in. Zeef de pantsers
er uit en knijp ze, met een pureeknijper, boven de sauspan uit. 
Laat de saus verder inkoken. Klop er dan, van het vuur af, de
room met een garde door. Houd de saus warm.

75 gr. blanke hazelnoten
150 gr. beukenzwammetjes ä

1 sjalot
1/4 bosje peterselie

! Verwarm een oven voor tot 165º C.
Verspreid, voor het garnituur, de blanke hazelnoten over een
bakplaat en rooster ze in ca. 5 minuten in de voorverwarmde
oven. Schep ze halverwege een keer om. Hak de nootjes grof
en laat ze afkoelen. Snijd de beukenzwammetjes los. 
Bewaar ze, afgedekt, tot gebruik in de koeling. Maak de sjalot
schoon en snijd ze zéér fijn. Hak de peterselie fijn.

zonnebloemolie + boter
! buikspek (zie boven)

bloem, gezeefd
! gamba’s (zie boven)

boter
! knoflookolie (zie boven)
! pastinaakpuree (zie boven)
! pastinaakblokjes (zie boven)

wat boter
! fijngesneden sjalot (zie boven) 
! beukenzwammetjes (zie boven)
! gambasaus (zie boven)
! geroosterde hazelnoten

 (zie boven)
! gehakte peterselie (zie boven)

Serveren

Voorbereiding voor het uitserveren:   (Borden onder de
pas (= warme uitgiftebalie) opmaken en snel werken met 3 personen !) 
Spek: Verwarm een scheutje zonnebloemolie en boter in een
koekenpan. Doop de vetkant van het buikspek in de bloem en
bak het spek eerst krokant op de ‘bebloemde’ zijde en dan op de
andere kant (de zijkanten dus niet bakken !).
Snijd het buikspek daarna in 28 mooie, dunne plakjes.
Gamba’s: Bak de gamba’s kort in de boter. Voeg de knoflook-
olie toe en schud de pan enige malen goed op.
Pastinaakpuree: Warm de pastinaakpuree op.
Pastinaakblokjes: Warm de pastinaakblokjes voorzichtig op.
Beukenzwammetjes: Verwarm de boter in een koekenpan en
fruit hierin de sjalotjes aan. Voeg de beukenzwammetjes toe
en laat het nog even gaan. 
Uitserveren: Trek op een warm bord een streep van warme
pastinaakpuree. Zet hierin 3 gamba’s en 2 buikspekplakjes zo
rechtop, dat ze elkaar in evenwicht houden. Garneer het met de
pastinaakblokjes en beukenzwammetjes. Garneer het met een
streep gambasaus, in de lengte, over het gehele gerecht.
Strooi er wat geroosterde hazelnoten en peterselie over en
serveer het direct uit.
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Cranberry-port sorbet

Cranberry~port sorbet Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

� Champagnecoupes gebruiken.

600 gr. verse of bevroren cran-
   berries of veenbessen

350 gr. suiker
3 ½ dl. water
1 ½ dl. rode port

1 vers gemberblokje 3 cm. Ø en
   ½ cm. dik

1 eiwit, stijfgeslagen

� Zet eerst 14 champagnecoupes in de vriezer. Leg er een
spuitzak met een grof gekarteld mondstuk bij.

Doe, voor de sorbet,
de verse of ontdooi-
de cranberries in
een pan.
Zet 28 cranberry-
bessen* apart (voor de

garnering).
Voeg de suiker,
water, rode port en
het gemberblokje
toe en breng het aan
de kook. Zet dan het
vuur klein.
Laat het geheel
sudderen en roer af
en toe tot de cran-
berries zacht zijn (ca.

20 minuten).
Laat ze dan afkoelen.
Verwijder het gemberblokje.
Pureer het cranberry/port mengsel in een blender tot het
glad is. Zeef het door een fijne zeef in een kom en druk het
laatste sap er uit door met een pollepel goed door de
puree te draaien. Gooi de vaste stof weg.
Draai er ter zijner tijd een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

! 28 cranberry bessen* (zie boven)
Serveren
Doe het sorbetijs in de koude spuitzak.
Spuit een toef sorbetijs in een koude champagne-

coupe en garneer het met 2 cranberry bessen.
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Filet van haas met knolselderij

Filet van haas met knolselderij Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Grote of ovale bord gebruiken.

3 hazenruggen met filets
    (1 hazenrug naar de saus)

1 kg. botten van haarwild
3 karkassen van de hazenruggen

    * waarvan 1 naar de saus
1 dl. olie
2 dl. Madeira
7 dl. rode wijn (Epicuro, Italia)

50 gr. spek, kleingesneden
2 winterwortelen, kleingesneden
2 stelen bleekselderij, kleingesn.
1 blikje tomatenpuree
3 liter koud water
3 uien, met 6 kruidnagels bestoken
4 teentjes knoflook, kleingesn.
6 jeneverbessen
1 afgestr eetl salie
4 takjes tijm
3 laurierblaadjes
1 theel zwarte peperkorrels,

    geplet
3 vleestomaten, zonder pitjes
3 gedroogde morieljes

    (voorgeweekt)

� Zet eerst 14 grote borden in de warmkast.

Haal, voor de wildfond, de 6 hazenrugfilets van de karkassen
en zet die apart.
Hak de botten en de 2 hazenrug karkassen klein.
Doe de olie in een braadslede en voeg de botten en karkassen
toe. Laat ze, al omscheppend, goed bruinen.
Schep ze met een schuimspaan over in een snelkookpan.
Giet het vet uit de braadslede. Deglaceer de braadslede met de
Madeira. Voeg de rode wijn toe en laat het geheel tot de helft
inkoken. Voeg dit bij de botten.
Bak het spek in de braadslede even uit. Voeg de kleingesneden
wortel, bleekselderij en de tomatenpuree toe. Laat het al
omscheppen met het spek gaan, zodat de tomatenpuree goed
kan ontzuren. Doe dit dan bij de botten. Giet er 3 liter koud
water bij, breng het aan de kook en schuim het zorgvuldig af. 
Voeg er dan de bestoken uien, knoflook, jeneverbessen,
salie, tijm, laurier, peperkorrels, de geweekte morieljes en de
vleestomaten bij. Breng het aan de kook, sluit de snelkookpan
met het deksel en laat het op een klein vuur 90 minuten gaan.
Spoel de pan dan koud, open het deksel en zeef de bouillon
door een neteldoekse lap.
Ontvet ze met keukenpapier.
Kook de bouillon nu tot 1 liter wildfond in en zet ze apart.

350 gr. knolselderij (voor repen) ! Verwarm een frituur voor tot 140º C.
Schil de knolselderij. Snijd van 350 gram knolselderij, eerst,
op de snijmachine, zeer dunne plakjes. 
Snijd deze dan in 28 brede reepjes (ca. 3 cm. breed). 

Z.O.Z.
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400 gr knolselderij (voor de mous-
   seline)
gezouten water

150 gr. room
100 gr. boter

zout, peper uit de molen

Frituur deze in de voorverwarmde frituur (op tijd beginnen; op lage
temperatuur frituren kost erg veel tijd !).
Snijd, voor de aardappel/knolselderij mousseline van de 400
gram knolselderij en de geschilde aardappelen in blokjes.
Kook die in gezouten water tot gaar. Bewaar bij het afgieten 1
dl. van het kookwater*. Pureer de aardappel- en knolselderij-
blokjes en maak er met de room en de boter een mousseline
van (gebruik zo nodig ook wat van het achtergehouden kookwater*).
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen. 
Zet het afgedekt weg tot gebruik.

12 stoofperen
boter

50 gr. rietsuiker

Schil, voor de peerbolletjes, de stoofperen en haal met een
Parisienneboortje bolletjes uit de peren. Stoof de bolletjes in de
boter en laat ze karameliseren met de rietsuiker (dit doe je door
de bolletjes continu in de pan te blijven bewegen). Neem de pan van
het vuur en zet ze, na het afkoelen, afgedekt weg tot gebruik.

1 kilo rode ui
boter

250 gr. suiker
2 takjes rozemarijn
2 takjes tijm

Snijd, voor de uien-compote, de rode uien in ringen en bak ze in
de boter in een grote pan aan. Voeg de suiker, rozemarijn en
de tijm toe en laat het op een klein vuur ca. 1 uur sudderen.
Roer regelmatig, zodat alles goed gemengd blijft. Let op dat de
uien niet gaan aanbranden! Zet het vuur uit als de uien gaar zijn
en er nog wat vocht is overgebleven. Doe de uien over in een
vergiet dat boven een pan hangt. Vang de uien-jus op en zet het
samen met de uien-compote apart.

2 sjalotjes
! 1 hazenrugkarkas* (zie boven)

1 eetl. boter
2 dl. rode wijn

! 1 liter wildfond (zie boven)
! uien-jus (zie boven)
100 gr. ijskoude boter
! uien-jus (zie boven)
! 6 hazenrugfilets (zie boven)

zout, peper uit de molen
150 gr. boter, om te klaren

Snipper, voor de wildsaus, de sjalot fijn en stoof ze, samen met
de hazenrug karkas in de boter aan. Blus het met de rode wijn
af en laat het wat inkoken. Voeg de wildfond en de uien-jus toe
en laat het geheel inkoken. Als de saus enigszins ingekookte is
de saus zeven, verder inkoken tot sausdikte en er, tegen het
uitserveren, van het vuur af, de gesnipperde ijskoude boter
door zetten. Kijk de hazenrugfilets na op ongerechtigheden.
Zout en peper ze en zet ze apart. 
Klaar de boter en zorg dat u 100 gram overhoudt. Bak, nét voor
het uitserveren, de hazenrugfilets in de geklaarde boter aan één
kant mooi aan. Draai ze in de pan om en neem deze dan
DIRECT van het vuur. Roer het aanbaksel van de braadpan met
een scheut Armagnac los en voeg dit bij de hazenrug.

! aardappel/knolselder mousseline
    (zie boven)

! uiencompote (zie boven)
! stoofpeer bolletjes (zie boven)

Warm de aardappel/knolselderij mousseline op.
Warm de uiencompote op.
Warm de stoofpeer bolletjes op.

! aardappel/knolselderij mousseline
   (zie boven)
! hazenrugfilets
! uiencompote (zie boven)
! stoofpeer bolletjes (zie boven)
! wildsaus (zie boven)
! knolselderij chips (zie boven)

Serveren   Trek een streep aardappel/knolselderij

mousseline op een warm bord. Trancheer de hazen-
rugfilets en leg wat tranchees in de mousseline. 

Maak een torentje van de uien-compote en leg daar wat stoof-
peer bolletjes bij. Nappeer de wildsaus op het bord bij het
vlees en leg 2 knolselderij chip op het vlees.
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Notencake met witte chocolademousse en Boerenjongens

Notencake met witte chocolademousse
en Boerenjongens Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Vierkant bord gebruiken.

125 gr. ongezouten hazelnoten
125 gr. ongezouten amandelnoten
125 gr. ongezouten walnoten
125 gr. ongezouten pistachenoten

boter om in te vetten
20 gr. vanillesuiker

210 gr. boter, kamertemperatuur
350 gr. suiker

2 sinaasappelen, de rasp ervan
5 eieren

! 450 gr. noten (zie boven)
50 gr. bloem
50 ml. Grand Marnier

� Zet eerst 14 vierkante borden op de werkbank.

! Verwarm een oven voor tot 165º C.
Verspreid, voor de notencake, de hazel-, amandel-, wal- en
pistachenoten over een bakplaat en rooster ze in ca. 5
minuten in de voorverwarmde oven goudbruin. Schep ze
halverwege om. Laat ze afkoelen.
! Verhoog de oventemperatuur nu naar 175º C.
Vet, voor de notencake, een cakeblik met boter in en bekleed
de bodem met bakpapier. Doe de vanillesuiker, boter, suiker
en de sinaasappelrasp in de mengkom van de keuken-
machine en klop het zéér luchtig. Voeg één voor één de eieren
toe (het volgende ei pas toevoegen als het eerdere ei volledig
opgenomen is). Doe 450 gram van de afgekoelde noten met de
bloem in een cutter en maal de noten grof (bewaar de andere 50
gram hele noten* voor de garnering). Spatel het bloem/noten
mengsel met de Grand Marnier door het beslag en verdeel het
dan gelijkmatig over het ingevette cakeblik. Bak de cake in ca.
60 minuten in de voorverwarmde oven af. Prik er met een saté-
pen in om te kijken of de cake gaar is. Neem ze uit de oven en
laat ze op een rooster afkoelen.

90 gr. witte chocolade
65 gr. room

1 steranijs

Doe, voor de witte chocolademousse, de witte chocolade in
een mengkom. Breng 65 gram room met de steranijs in een
klein pannetje aan de kook.

Z.O.Z.
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½ blaadje gelatine Zet het vuur uit en laat het 15 minuten trekken. Week intussen de
gelatine.

60 gr. eiwit
12 gr. suiker
65 gr. room

Breng de room (zonder de steranijs) opnieuw aan de kook, neem het
pannetje dan direct van het vuur, knijp de gelatine goed uit en los die
in de room op. Schenk het mengsel door een zeef over de witte
chocolade in de mengkom en roer het geheel glad. Laat het tot
kamertemperatuur afkoelen. Klop intussen het eiwit met de suiker
stijf en klop de 65 gram room lobbig. 
Spatel eerst het stijf geklopte eiwit/suiker mengsel en vervolgens de
lobbige room door de chocolade. 
Schep het in een spuitzak en bewaar het tot gebruik in de koelkast.

25 gr. vanillesuiker
2 dl. room

25 gr. glucosestroop
100 gr. suiker

Breng, voor de karamelsaus, de vanillesuiker met de room in een
klein pannetje aan de kook. Zet het vuur uit en laat het 15 minuten
trekken. Meng intussen de glucose stroop in een pannetje door de
100 gram suiker. Voeg zoveel water toe tot het geheel de consistentie
heeft van “drijfzand”.
Laat dit op een hoog vuur karameliseren. Schud af en toe de pan,
maar roer niet. Als de massa wat gaat kleuren deze met de hete
vanilleroom blussen. Roer het voorzichtig door elkaar en zodra de
karamelmassa weer gesmolten is af laten koelen. 
Doe het in een spuitflesje.

3 peren
klontje boter

5 eetl. Boerenjongens incl. het
    aanhangend vocht

! wat karamelsaus (zie boven)

Schil, voor het Boerenjongens/peer mengsel, de peren en snijd ze in
kwarten. Verwijder de klokhuizen en snijd het vruchtvlees in gelijke
blokjes van 1x1 cm. Verwarm een anti-aanbakpan, doe er een klontje
boter in en bak de stukjes peer rondom aan. Zet het vuur uit en schep
er de Boerenjongens bij. Wacht tot het vocht verdampt is en roer er
een klein beetje van de karamelsaus door. Laat het, vóór het
uitserveren, even uitlekken in een zeef.

5 dl. melk
2 ½ dl. room
25 gr. vanillesuiker

4 eierdooiers
125 gr. suiker

Breng voor het vanille-roomijs de melk, room en vanillesuiker aan de
kook. Laat het, van het vuur af, 15 minuten trekken. 
Klop de eierdooiers met de suiker tot “wit” op.
Voeg voor de crème Anglaise een gedeelte van het hete melk/
room/vanille mengsel met scheutjes, onder voortdurend kloppen, bij
het eimengsel. Klop dit mengsel vervolgens bij het resterende melk/
room/vanille mengsel.
Zet deze pan weer terug op het vuur en verwarm het, al roerend met
een houten lepel, tot maximaal 75º C. (dit kan ook au-bain-marie).
Draai van deze ‘crème Anglaise’ t.z.t een mooi roomijs.

! 50 gr. noten * voor de garnering
    (zie boven)

! cake (zie boven)
poedersuiker, om te bestuiven

! gekarameliseerde Boerenjongens/peer
mengsel (zie boven)

! witte chocolademousse (zie boven)
! karamelsaus (zie boven)
! 14 bollen vanille-roomijs

     (zie boven)
1 bakje Atsina cress
1 sinaasappel, de rasp ervan

Serveren
Hak de 50 gram apartgehouden hele noten* grof.
Snijd de cake in mooie blokjes van gelijke grootte en bestuif
ze met poedersuiker.

Verdeel de cakeblokjes, gehakte noten en het gekarameliseerde
Boerenjongens/peer mengsel over het bord.
Spuit er de witte chocolademousse en de karamelsaus op en leg er
een mooie bol vanilleroomijs bij.
Garneer het met Atsina cress en de sinaasappelrasp. 
Serveer het direct uit.
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Scheermessen, nét na de vloed,

anders trekken ze terug in de bodem

Kleine scheermessen

Xantana

Beukenzwam

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  Oktober
Pag. 3 â Scheermessen:   Messcheden (Ensis siliqua) of zoals wij zeggen; scheermessen hebben bij alle leden
van deze familie schelpen die zeer langgerekt van vorm zijn,
enigszins samengedrukt en aan beide zijden sterk gapend. Ze doen
dus wat aan mes- of zwaardschede denken. Vandaar de naam. 
De identiek gevormde kleppen zijn glad en aan de uiteinden bijna
rechthoekig afgeknot. Het slot (met een sluitspier) ligt geheel aan de
voorzijde. Met behulp van de voet en door stootsgewijs water uit te
pompen kunnen enkele soorten, als ze voor de vijand vluchten,
“sprongen” van tot 50 cm. maken. Mes- en zwaardscheden
bewonen zachte, zanderige bodems die grof- tot fijnkorrelig kunnen
zijn en waarin zij zich met behulp van hun voet en dankzij de slanke

schelpvorm snel en diep
kunnen ingraven. In de verticale
gangen die zij maken, kunnen zij zich naar boven en beneden verplaatsen.
Wie wel eens een strandwandeling maakt, zal deze schelp zeker
herkennen, want soms ligt het strand met lege kleppen bezaaid. Voor de
badgast is het uitkijken geblazen, want men kan zich danig verwonden. In
het verspreidingsgebied van Noorwegen tot aan Marokko leeft het kleine
scheermes (Ensis ensis). Rond Texel en in de Oosterschelde zijn ze
massaal aanwezig. Hij kan tot op een diepte van 50 meter leven. Het liefst
leeft hij in (diepe) geulen achter de branding en rechtop in het zand staand
om het plankton op te vangen waarvan hij leeft. Onder water lijkt het op een
aspergeveld dat nodig geoogst moet worden. Het kleine scheermes kan tot

13 cm. lang worden.
De vangst is arbeidsintensief, maar dat is wel wat veranderd met de jaren. In vroeger tijden was het handwerk,
tegenwoordig blaast men met een hogedruk waterstraal op het zand, waardoor de schelp los komt. Het
scheermes wordt hoofdzakelijk levend verhandeld en is nagenoeg zandloos. Het scheermes kun je, als hij nog
levend is, zelfs rauw eten. De smaak is niet te vergelijken met die van een oester of mossel. Een scheermes
heeft een wat zoetige nasmaak. Scheermessen moeten heel kort in de pan, ca. een minuut, om niet taai te
worden.  Daarnaast kun je hem (óók kort) koken, stomen en grillen.

Pag. 6 ã Xantana:   Bindmiddelen worden al sinds jaar en dag in de keuken gebruikt, zowel
voor sauzen, crèmes als soepen. Zetmeel en bloem zijn de meest traditionele verdikkings-
middelen. Maar ze hebben één groot nadeel: je moet ze altijd in grote hoeveelheden
toevoegen, wat uiteindelijk de eindsmaak zal beïnvloeden. Met de espesantes (bindmiddel uit

maïsmeel), en in het bijzonder Xantana, kunnen we bereidingen binden met een kleine
hoeveelheid. Zo blijft de smaak optimaal behouden. Xantana wordt verkregen door het
fermenteren van maïszetmeel met een bacterie (Xanthomonas campestris), die we ook in
koolsoorten terugvinden. Het resultaat is een gom en een sterk verdikkingsmiddel. 
Bovendien heeft Xantana de eigenschap dat het deeltjes kan laten zweven in een vloeistof
zonder dat die naar de bodem zakken (suspensie). Ten slotte kan Xantana gas vasthouden.
Kenmerken: * Xantana is verkrijgbaar onder de vorm van fijn poeder. * Je kan Xantana
zowel koud als warm oplossen. * Je kan met Xantana alcohol binden. * Xantana kan
verschillende temperaturen verdragen, het verliest zijn (bind)kracht als verdikkingsmiddel niet
(bijvoorbeeld bevriezen-ontdooien). * Schud Xantana traag en laat rusten, zodat het product

zichzelf zal hydrateren (met het vocht zal kunnen verbinden).

Pag. 7 ä Beukenzwammetjes: Shimeji (beukenzwam) Wat is het? Shimeji is een
Japanse paddestoel, eigenlijk een verzamelnaam voor zo’n 20 verschillende soorten
paddestoelen, maar in Nederland zie je in het vers-vak alleen de (bruine) Buna Shimeji en
(witte) Bunapi Shimeji. Beide dezelfde soort (Hypsizygus tessulatus), alleen is de witte
variant in het donker gekweekt. Ze groeien in bundeltjes op voornamelijk beukenbomen
(vandaar de Nederlandse naam ‘beukenzwam’) en zijn sinds een aantal jaren makkelijk te
kweken. De smaak is nootachtig en de textuur stevig. Wordt geroemd om zijn umami-
smaak (Umami is een van oorsprong Japans woord dat 'heerlijkheid' of 'hartig' betekent; het is

een van de vijf basissmaken, samen met zout, zoet, zuur en bitter). 

Z.O.Z.
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Diverse verse kruiden

Umami verhoogt de speekselafscheiding en versterkt de zoute en zoete smaken. 
Umami komt van nature in veel etenswaren voor die vrij veel glutamaat bevatten, zoals tomaten, champignons,
vlees, erwten, belegen kaas en zeewier.
In 2002 werd aangetoond dat op de tong een specifieke aminozuurgevoelige receptor aanwezig is. 
Inmiddels zijn er meer van dergelijke receptoren aangetoond die alle bijdragen aan de smaakbeleving van
umami. 
Hoe de beukenzwam te gebruiken? Niet rauw, want dan zijn ze minder goed verteerbaar en bovendien bitter
van smaak. De paddestoelen lossnijden van de bodem. Bodem weggooien. Verder hetzelfde als andere padde-
stoelen: roerbakken, smoren, in soepen, omeletten, wat je wilt, maar niet te lang. 
Beukenzwam schijnt goed tot zijn recht te komen in combinatie met seafood. 
In de ijskast nog wel een week of langer te bewaren, ligt er natuurlijk aan hoe vers ze waren.

Verse kruiden uit een pot of in een bosje.

Als u regelmatig verse kruiden gebruikt is het hebben van kruiden in
potten ideaal. U kunt ze rustig een tijdje op bv. een vensterbank laten
staan (wel regelmatig wat water geven!). Gebruik wat nodig is. 
Losse, verse kruiden (bosje) kunt u het langst in wat vochtig keuken-
papier in de groentelade van de koelkast bewaren. 
Controleren op versheid en zo nodig het keukenpapier weer met
nieuw, vochtig keukenpapier vervangen.
Bieslook, munt en peterselie zijn ook goed in te vriezen. 
De verse kruiden wassen, droog deppen en fijn snijden.
Doe de kruiden in bv. een ijsblokjeshouder , voeg wat water toe en
vries ze zo snel mogelijk in. U kunt ze zo een jaar lang bewaren.

Kruid:  Past goed bij:
Basilicum. . . . . .  aardbei, aubergine, kip, mozzarella en tomaat.
Bieslook. . . . . . .  aardappel, dressings, ei, zalm en diverse zuivelsoorten (boter, kwark).
Dille. . . . . . . . . . .  aardappel, kabeljauw, mosterd, diverse schaaldieren (bv. garnalen), sauzen en zalm.
Dragon. . . . . . . . .  dressings, ei, kip, spinazie, tomaat en venkel.
Koriander. . . . . .  avocado, ei, diverse kazen (cheddar, geitenkaas), salsa’s, tomaat, diverse vis (kabeljauw,

                                    scampi’s).
Munt.. . . . . . . . . .  doperwten, komkommer, oosterse gerechten (met courgette en couscous), peultjes, thee,
                                 watermeloen en yoghurt.
Oregano.. . . . . . .  courgette, kip, linzen, pizza’s, pompoen en tomaat.
Peterselie.. . . . . .  aardappel, asperges, bouillon, gehakt, knoflook, mosselen, sauzen, vis en wortel.
Platte peterselie.  aardappel, asperges, bouillon, mosselen, rode biet, sauzen, vis en wortel.
Rozemarijn. . . . .  aardappel, kip, olijf, pastinaak, rund- en varkensvlees.
Salie. . . . . . . . . . .  kip, linzen, pasta’s, pompoen, varkensvlees en zalm.
Selderij.. . . . . . . .  bouillon, kip, paprika, prei, tonijn, varkensvlees en walnoot.
Tijm. . . . . . . . . . .  bouillon, lamsvlees, paddestoelen, sauzen, tomaat, varkensvlees en wortel.
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