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Fotoblad menu Januari 2019

Voorgerecht: Truffeltartaar van ‘dry aged’

tournedos

Soep: Doperwtensoep met geitenkaas

croutons

Tussengerecht: Gemarineerde kabeljauw met

haricots verts, druiven en hazelnoot

Sorbet: Bramensorbet

Hoofdgerecht: Rouleau van parelhoender Nagerecht: Popcorn-ijs met gekarameli-

seerde popcorn en zwarte peper 
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Januari  2019
1ste woensdag, Dames Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Maandmenu: Januari 2019
Met dank aan de:   1ste woensdag,  Dames Brigade

Truffeltartaar van ‘dry aged’ tournedos

Doperwtensoep met geitenkaas croutons

Gemarineerde kabeljauw met haricots verts,
druiven en hazelnoot

Bramensorbet

Rouleau van parelhoender

Popcorn-ijs met gekarameliseerde popcorn
en zwarte peper

  |   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 Brigade-Chef zal u hierbij helpen.  
Hoeveelheid berekening:   Vloeistof  en/of  ingrediënt in de receptuur : 14. Dan x aantal Brigade-leden = te gebruiken hoeveelheid.
Ingrediënten berekening: Van 4 naar 14 personen:  2 ½ keer.   (de porties: gevogelte. vis, vlees en/of wild: = wel 14 stuks)

L Geef tekorten op extra’s als: bloem, uien, boter, eieren, enz. direct, via een briefje, bij het Beheer aan.

Symbolen:

L � (open punt)   Verwijst naar het gebruik van  borden,  schaaltjes,  kommetjes  en/of  glaswerk  bij dit gerecht:   dus éérst  klaarzetten !

L ! (rode punt)   Verwijst naar een  bewerking  en/of een ingrediënt  eerder gemaakt en/of gebruikt in dit gerecht.

L ! (zwarte punt)   Verwijst naar  oven-,  sous-vide-,  frituur-  en/of  BBQ gebruik:   dus op tijd  aanzetten !

L â (omringt cijfer)   Verwijst naar de wetenswaardigheden over het ingrediënt in de CCN-Kook mu(s)t(s)jes  (zie achterin deze receptuur).
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Januari  2019
1ste woensdag, Dames Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Truffeltartaar van ‘dry aged’ tournedos

Truffeltartaar van ‘dry aged’ tournedos Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Middelgroot bord gebruiken.

½ bosje basilicum
1 dl. druivenpitolie

� Zet eerst 14 middelgrote borden op de werkbank.

Verwijder, voor de aangemaakte druivenpitolie, (56) kleine
blaadjes van de basilicum en zet die apart.
Verwarm de druivenpitolie op een matig vuur en doe daar
de rest (blaadjes én stelen) van de basilicum in.
Laat dit zachtjes trekken. Pureer de druivenpitolie met de
basilicum in de blender. Laat het 1 uur (op kamertemperatuur)
staan om de smaak goed te laten door trekken.

2 eidooiers
2 theel. Dijonmosterd
2 theel. ahornsiroop
2 eetl. appelazijn
1 grote sjalot, zéér fijngesneden
½ teentje knoflook, fijngesneden

3,2 dl. zonnebloemolie
zout, peper uit de molen

Maak eerst de mayonaise: doe de eidooiers, Dijon-
mosterd, ahornsiroop, appelazijn, sjalot, knoflook en
zonnebloemolie met wat zout in een hoge kom en draai er
een mayonaise van, door de staafmixer langzaam van de
bodem naar boven te halen. 
Proef af op smaak en voeg zo nodig nog wat zout en peper
uit de molen toe.

750 gr. dry aged rundertournedos
   â (pag. 14)

Snijd, voor de tartaar, van de dry aged rundertournedos
een fijne tartaar. Dek het met folie af en zet het apart.

Z.O.Z.
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Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

1 volle eetl. truffeltapenade
! 100 gr. afgewerkte  mayonaise

   (zie boven)

Meng voor de truffelsaus de truffeltapenade met de afge-
werkte mayonaise.

! rest afgewerkte mayonaise
   (zie boven)

4 eetl. groene kruidenmosterd
4 eetl. kappertjesvocht
4 dl. room

zout, peper uit de molen
1 gaspatroon

Roer, voor het mayonaise à la ravigotte schuim, de afge-
werkte mayonaise met de groene kruidenmosterd en het
kappertjesvocht langzaam door elkaar.
Zeef dan het mayonaise à la ravigotte schuim door een
fijne zeef. Roer er dan de room door (het geheel moet wel

vloeibaar blijven) en breng het op smaak met zout en peper
uit de molen. Giet de vloeistof in een sifon en leeg er 1
gaspatroon in. Schud de sifon even stevig op en zet ze
(ondersteboven) tot gebruik in de koeling.

! basilicumolie (zie boven)

1  citroen * de rasp en het sap
zout, peper uit de molen

Breng de basilicumolie verder op smaak met citroensap,
zout en peper uit de molen.

! dry aged rundertartaar
   (zie boven)

! truffelsaus (zie boven)

3 theel. truffelolie
! citroenrasp * (zie boven)

100 gr. augurkjes, fijngehakt
30 gr. kappertjes, fijngehakt

2 sjalotjes, fijn gesnipperd
zout, peper uit de molen

Zet, voor de rundertartaar, de dry aged rundertartaar met
de truffelsaus, truffelolie (begin met 1 theelepel en proef),
citroenrasp, augurkjes, kappertjes en de fijn gesnipperde
sjalotjes door elkaar en breng het op smaak met zout en
peper uit de molen.

! rundertartaar (zie boven)
! mayonaise à la ravigotte schuim

   (zie boven)
! kleine basilicumblaadjes

   (zie boven)
200 gr. rucola
! basilicumolie (zie boven)

Serveren
Leg met een ring van 6-7 cm. Ø een rundertartaar
rondje op een bord.

Spuit een toef mayonaise à la ravigotte schuim op de
tartaar. Leg er wat kleine basilicumblaadjes op.
Garneer het bord met enkele rucolablaadjes en druppel
daar, met een lepel, wat basilicumolie over.
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Doperwtensoep met geitenkaas croutons

Doperwtensoep met geitenkaas croutons Soep

Benodigdheden   Bereidingswijze

� Warme soepborden gebruiken.

2 uien
1 winterwortel
2 kleine preien
½ knolselder
3 stelen bleekselderij
2 groene paprika’s
3 vleestomaten
3 liter water
2 takjes tijm
3 takjes peterselie

100 gr. champignons, platgedrukt
2 teentjes knoflook

� Zet eerst 14 soepborden in de warmkast.

Maak, voor de groentebouillon, de uien, winterwortel,
preien, knolselder, bleekselderij, paprika’s en vlees-
tomaten schoon en snijd alles in kleine blokjes. 
Doe het water in een flinke pan, voeg de kleingesneden
groenten toe en breng het aan de kook. Schuim het af.
Voeg dan de tijm, peterselie, champignons en knoflook
toe. Laat de bouillon 45 minuten gaan (het oppervlak moet

bewegen). Zeef de groentebouillon en kook ze tot 2 liter in.

4 eetl. olijfolie
80 gr. boter

6 banaansjalotten, grof gehakt
4 tenen knoflook, grof gehakt
2 grote preien, in ringen

   gesneden
3 takjes munt

150 gr. aardappelen, in blokjes
   gesneden

! 2 liter groentebouillon (zie boven)

Laat, voor de doperwtensoep, de olijfolie en de boter in
een grote pan smelten.
Voeg de grof gehakte banaansjalotten en knoflook toe en
smoor ze, af en toe roerend, in ca. 5 minuten gaar.
Doe er nu de kleingesneden prei en munt bij en smoor het
geheel nog eens 3 minuten. Voeg dan de aardappel-
blokjes toe, roer alles goed door elkaar en smoor het ca. 5
minuten. Doe er dan de 2 liter groentebouillon bij, draai
het vuur hoger en breng het geheel aan de kook.

Z.O.Z.
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1 kg. verse of diepvries dop-
   erwten
grof zeezout en witte peper
   uit de molen

3 takjes munt, de blaadjes fijn-
   gehakt

Laat het dan 12 minuten sudderen. De aardappelblokjes
moeten wel gaar zijn.
Roer er de doperwten door en laat het 2 minuten zachtjes
doorkoken. Neem de pan van het vuur. Pureer en zeef de
soep. Breng ze op smaak met zout en witte peper en de
fijngehakte munt.

240 gr. zachte geitenkaas, zonder
   korst

2 afgestr. eetl. groene kruiden-
   mosterd

2 afgestr. theel. tijmblaadjes
zout, witte peper uit de molen

3 sneetjes wit casinobrood,
   van 10x24 cm. zonder korst

2 losgeklopte eieren
1 dl. melk

120 gr. instant polenta
zonnebloemolie, om te bakken

Doe, voor de geitenkaas croutons, de zachte geitenkaas in
een kom en roer ze glad. Voeg de groene kruidenmosterd
en tijmblaadjes toe. Roer alles goed door elkaar.
Breng op smaak met zout en witte peper uit de molen.
Rol, voor de broodcilinder, met een deegrol de sneetjes wit
casinobrood dun uit. 
Verdeel elk sneetje in 3 stukken van 8 x 10 cm. 
Besmeer elk stuk met de aangemaakte geitenkaas en rol
de strook vanaf de lange kant dun op tot een stevige
cilinder, zodat het op een sigaar lijkt.
Klop de eieren met de melk in een diep bord. 
Doe de instant polenta in een ander diep bord. 
Bestrijk elke cilinder met het eimengsel en rol die dan door
de polenta. Laat ze daarna, afgedekt, in de koeling een half
uur opstijven.
! Verwarm, vlak voor het uitserveren, in een grote
koekenpan de zonnebloemolie op een half hoog vuur. 
Leg, als de olie heet is, de broodcilinders in delen in de pan
en bak ze, al omrollend, ca. 3 minuten. Leg ze op een, met
keukenpapier bekleed, bord en laat ze uitlekken. 
Snijd ze schuin dwars doormidden.

! doperwtensoep (zie boven)
200 gr. crème fraîche
14 blaadjes rucola

! 14 halve broodcilinders (zie

 boven)

Serveren
Verwarm de doperwtensoep en verdeel die over de
warme borden. Schep er een quenelle crème fraîche

in en leg een rucola blaadje op de soep.
Serveer een halve broodcilinder apart bij de soep.
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Gemarineerde kabeljauw met haricots verts, druiven en

hazelnoten

Gemarineerde kabeljauw met haricots
verts, druiven en hazelnoten Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Langwerpig bord gebruiken.

4 limoenen
500 gr. zeezout, middelgrof
450 gr. suiker

2 bosjes verse kervel, gehakt
   (gevriesdroogde kan ook)

! ! (planten)waterspuit
1 kg. kabeljauw, zonder vel

   (MSC gecertificeerd)
! dressing (zie hieronder)

� Zet eerst 14 langwerpige borden op de werkbank.

Rasp, voor de gemarineerde kabeljauw, de schillen van de
limoenen en pers ze daarna uit. Zet rasp en sap apart.
Maak een pekel: Meng in een kom het zeezout, suiker,
kervel en de helft van de limoenrasp. Bevochtig het met
iets water uit de (planten)waterspuit, om de pekel te
‘activeren’. 
Leg de kabeljauw op een bord en bedek ze met een laag
pekel. Laat het 40 minuten staan. Keer de kabeljauw om en
laat ze nog eens 40 minuten staan. Spoel er dan de pekel
af en dep de kabeljauw droog. Snijd de kabeljauw in dunne
plakken; hoe dunner hoe beter !
Leg die in een schaal en giet er de dressing (zie hieronder)
over. Laat het tot gebruik staan.

70 stuks haricots verts
bak ijswater

2 eetl. honing
! 1 dl. limoensap (zie boven)

Kook de haricots verts kort in gezouten water en koel ze
af in ijswater. Halveer ze. Snijd één helft in stukjes van 1-
1½ cm. Doe, voor de vinaigrette, de honing en het limoen-
sap (naar smaak) in een kom. 

Z.O.Z.
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1 ½ dl. zonnebloemolie
1 ½ dl. hazelnootolie

zout, peper uit de molen
! limoenrasp (zie boven)
100 gr. hazelnoten, geroosterd en

   gehakt
53 witte, pitloze druiven

Klop het met een staafmixer op, terwijl u de zonnebloem-
en de hazelnootolie (in het begin druppelsgewijs) toevoegt,
totdat de vinaigrette een mooie dikte heeft bereikt. 
Breng op smaak met zout en peper uit de molen en wat
limoenrasp. 
Rooster de hazelnoten en hak ze fijn.
Halveer de witte druiven.
Snijd 70 halve haricots verts klein.

! haricots verts (zie boven)
! 106 halve druiven (zie boven)
! plakjes kabeljauw (zie boven)
! dressing (zie boven)
! vinaigrette (zie boven)
! gehakte, geroosterde hazelnoten

   (zie boven)

Serveren
Verdeel de kleingesneden haricots verts in
hoopjes over de borden. Leg er de halve haricots

verts in een ster (5 per bord) tegen aan. 
Verdeel 7 halve druiven over een hoopje. 
Leg daarbij de gemarineerde plakjes kabeljauw.
Schep er desnoods nog wat dressing op.
Druppel wat vinaigrette over het bord en de kabeljauw en
bestrooi het met wat gehakte, geroosterde hazelnoten.
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Bramensorbet

Bramensorbet Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

� Koude champagne-coupes
gebruiken.

1 blaadje gelatine
5 dl. water

125 gr. suiker
250 gr. Boiron, wilde bramen-

   puree
snufje zout

1 ½ eetl. citroensap
2 eetl. Crème de Cassis

� Zet eerst 14 brede champagne-coupes in de vriezer.

Week het
gelatine
blaadje in ruim
koud water.
Breng het
water met de
suiker aan de
kook.
Voeg de
bramenpuree,
snufje zout en
het citroensap
toe. Laat het
even trekken.
Neem de pan
van het vuur en
voeg het voor
geweekte, goed
uitgeknepen
gelatine blaadje
en de Crème
de Cassis toe.
Laat het geheel
afkoelen.
Draai er t.z.t. in de sorbetière een mooi sorbetijs van.

! bramen sorbetijs (zie boven)
14 bramen of een vervangende

   vrucht
14 mintblaadjes

Serveren
Schep een bolletje bramen sorbetijs in een koude
champagne-coupe en garneer het met een verse

braam of een vervangende vrucht.
Leg er een mooi muntblaadje bij.
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Rouleau van parelhoender

Rouleau van parelhoender Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze                            Sheet 1

� Groot bord gebruiken.

45 gedroogde morieljes
5 dl. lauw water

� Zet eerst 14 grote borden in de warmkast. 
! Zet een sous-vide aan op 82º C.

Snijd de gedroogde morieljes in tweeën, spoel ze onder
koud, stromend water goed af en laat ze in het lauwe
water wellen. Snijd de steeltjes eraf en bewaar die apart.

4 parelhoenders
1 winterwortel
1 prei
2 stelen bleekselderij
2 uien
2 dl. droge, witte wijn
3 liter koud water

100 gr. champignons, plat gedrukt
2 kruidnagels
2 teentjes knoflook, plat gedrukt
1 stuk foelie
1 bouquet garni

10 zwarte peperkorrels, geplet

Snijd, voor de gevogeltefond, de parelhoenderfilets en de

parelhoender dijen van de karkassen. Zet ze apart.
Hak de parelhoender karkassen klein. Snijd de schoonge-
maakte winterwortel, prei, bleekselderij en uien in
blokjes. Zet de karkassen met wat zonnebloemolie en
boter in een snelkookpan aan en voeg dan de gesneden
groente toe. Laat dit even gaan en voeg dan de witte wijn
toe. Laat die tot de helft verdampen. Doe er dan het koud
water bij en breng het aan de kook. Schuim het af en voeg
de champignons, kruidnagels, knoflook, foelie,
bouquet garni en de geplette zwarte peperkorrels toe. 
Sluit de pan en laat het 45 minuten gaan.
Spoel de pan koud, open het deksel en zeef de bouillon.
Ontvet deze goed. Laat ze tot 1,5 liter parelhoenderfond
inkoken. Ontvet verder indien nodig. Zet ze apart.

Z.O.Z.

© 2019  Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel10



Januari  2019
1ste woensdag, Dames Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

8 parelhoenderfilets Plet, voor de rouleau (= als een rol opgerold), de
parelhoender filets tot ca. ½ cm. dikte.

8 parelhoenderdijen
1,75 dl. room
! 1 dl. parelhoenderfond (zie boven)
! 15 gewelde morieljes (zie boven)

zout, peper uit de molen
30 plakken katenspek

3 eiwitten, iets opgeklopt

Maak een farce van de parelhoenderdijen in de keuken-
machine, aangevuld met de room, de parelhoenderfond,
morieljes en wat zout en peper uit de molen. 
Doe de farce in een spuitzak.
Leg 10 plakken katenspek naast elkaar op een rechte
baan vershoudfolie. Besmeer het spek met het eiwit en leg
hier 3 geplette filets op.

! parelhoenderfarce (zie boven)
14 dunne plakjes gerookt buikspek
14 koningsoesterzwammen

Spuit hierop een derde deel van de parelhoenderfarce. 
Maak hiervan nu een strakke rol en knoop de beide
uiteinden goed dicht. Doe hetzelfde nog 2 keer met de
overige ingrediënten. Gaar de rouleaux 38 minuten in de
op temperatuur gebrachte sous-vide. 
Droog de plakjes gerookt buikspek ca. 10 à 15 minuten in
de oven (200º C) op bakpapier, tussen twee ovenplaten, tot
ze mooi krokant zijn. Laat ze op keukenpapier afkoelen.
Snijd de koningsoesterzwammen in de lengte in drieën
en bak deze, tegen het uitserveren, in wat boter gaar.

4 bospeentjes
1 sjalot, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd

wat olijfolie
300 gr. risottorijst (Carnaroli)

1 dl. witte wijn
5 dl. wortelsap (Zonnatura)

! 5 dl. parelhoenderfond (zie boven)
zout, peper uit de molen
flinke klont boter

Rasp, voor de wortelrisotto, de 4 bospeentjes grof.
Zet de sjalot en de knoflook in wat olijfolie aan en voeg
de risottorijst toe. Zet het goed door elkaar en laat het
even “bakken”. Blus het met de witte wijn af. 
Voeg met beetjes het wortelsap/fond mengsel toe (voeg
pas weer sap toe als het eerste opgenomen is. In het begin niet teveel

roeren). Als al het sap toegevoegd is de risotto ca. 15 - 20
minuten garen. Breng het op smaak met zout en peper uit
de molen en een flinke klont boter. 
Voeg de geraspte wortel toe.

350 gr. paddestoelenmix
1 ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd

wat olijfolie

Snijd, voor de paddestoelentapenade, de stelen van de
paddestoelenmix en zet die apart. 
Bak de paddestoelenmix-koppen met de ui en de knoflook
in de olijfolie licht aan. Draai dit mengsel in een keuken-
machine tot een tapenade.

500 gr. diepvries doperwtjes
7 bospeentjes

Kook, voor de doperwtjes crème, de doperwtjes in kokend
water tot beetgaar. Draai 250 gram hiervan in een keuken-
machine tot crème (bewaar de rest (250 gr.) voor de

garnering). Haal de crème door een fijne zeef. 
Schraap de bospeentjes schoon en snijd er 5 cm lange,
olijfvormige (olivettes) vormen van.

(zie verder: Hoofdgerecht sheet 2)  
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Hoofdgerecht:   Sheet 2  

3 ½ dl. Manzanilla sherry
! 30 morieljes (zie boven)
! 7 dl. parelhoenderfond

   (zie boven)

Kook deze beetgaar en halveer ze.
Breng de Manzanilla sherry aan de kook en voeg de 30
(kleingesneden) morieljes toe. Blus het met de 7 dl. parel-
hoenderfond af en reduceer het mengsel tot een mooie
saus. 

zout, peper uit de molen
! paddestoelenstelen (zie boven)
! morieljestelen (zie boven)
! 2 dl. parelhoenderfond

   (zie boven)
wat zout

1 afgestr. eetl. Sucro (Textura)

Breng op smaak met zout en peper uit de molen.
Doe, voor het paddestoelenschuim,  tegen het uitserveren,
de paddestoelen- en morieljestelen in de parelhoender-
fond met wat zout in een pannetje en laat ze even gaan.
Zeef de paddestoelenstelen uit de fond.
Strooi de Sucro over de fond en klop het met een
staafmixer 30 seconden op tot een mooi schuim.

! 3 rouleaux  (zie boven) Bak de 3 rouleaux en snijd elke rouleau dan in 10 stukken.

! doperwtencrème (zie boven)
! plakjes rouleau
! wortelrisotto (zie boven)
! paddestoelentapenade (zie boven)

1 bakje affila cress
! 14 plakjes gedroogd buikspek
! morieljesaus (zie boven)
! paddestoelenschuim (zie boven)
! 14 bospeentjes ‘olivette’

   (zie boven)
! 14 koningsoesterzwammen

   (zie boven)
! losse doperwtjes (zie boven)

Serveren
Leg een dotje doperwtencrème aan de bovenkant
van een bord en trek deze over de bordspiegel in

één streep naar beneden. Leg daarop een of twee plakjes
rouleau. Maak van de wortelrisotto quenelles en van de 
paddestoelentapenade kleine quenelles en leg deze bij
het vlees. Leg er een takje affila cress en een plakje
gerookt buikspek bij. Nappeer de morieljesaus rond het
vlees.
Schep het paddestoelenschuim royaal over het vlees.
Garneer het geheel met een bospeentje, koningsoester-
zwam en wat losse doperwtjes.
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Popcorn-ijs met gekarameliseerde popcorn en zwarte peper

Popcorn-ijs met gekarameliseerde popcorn
en zwarte peper Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Middelmaat bord gebruiken.

120 gr. boter
300 gr. rauwe pofmaïs 

   (=360 gram gaar gewicht)

� Zet eerst 14 middelmaat borden in de koelcel.

Doe, voor de popcorn de boter in een grote pan (met

deksel) en zet deze op een halfhoog vuur. Verwarm het 4-5
minuten tot de boter schuimt en bruin begint te worden.
Doe er de rauwe pofmaïs bij en roer met een houten lepel
tot de korrels met de boter omhuld zijn.
Sluit de pan en pof de maïs ca 3 minuten. 
Schud de pan regelmatig tot u de korrels hoort open-
springen. Schep 260 gram gepofte maïs in een middel-
grote kom en houd de overige 100 gram apart om te
karameliseren.  Bewaar de pan !

500 gr. room
5 dl. volle melk

20 gr. vanillesuiker
! 260 gr. gepofte maïs 

Doe, voor het popcorn-ijs de room en de melk in de pan
waarin u de maïs hebt gepoft en voeg de vanillesuiker
toe. Zet de pan op een laag vuur en verwarm het geheel
gedurende 8 minuten tot maximaal 95º C (dus NIET koken !).
Neem de pan van het vuur en giet het roommengsel over
de 260 gram gepofte maïs. Zet de kom, afgedekt met
vershoudfolie, zolang mogelijk op de werkbank, zodat alle 
smaken van elkaar opgenomen worden. 
Giet dit mengsel door een fijnmazige zeef in een kom.
Druk, met een pollepel, zoveel mogelijk smaak uit de pop-
corn in het roommengsel.
Gooi de achtergebleven popcorndeeltjes weg.

Z.O.Z.
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5 eidooiers
100 gr. castor kristalsuiker
1/4 afgestr. theel. grof zeezout

Doe, voor het popcorn-ijs de eidooiers met de suiker in
de kom van de keukenmachine en klop de massa in 10-15
minuten tot “ruban” (= tot romig wit en met pieken): het volume
moet verdubbeld en wit zijn. De suiker is dan volledig door het eigeel

opgenomen). Doe dit mengsel met 1/4 theelepel zeezout
au-bain-marie of in een pan direct op een klein vuur en
ver-warm het, al kloppend, 5-7 minuten, tot een licht
gebonden vla (crème Anglaise). Het mag NIET koken. 
Laat het in water met wat ijsblokjes afkoelen.
Draai er t.z.t. een mooi popcorn-ijs van.

60 gr. castor kristalsuiker
2 dessertl. glucosesiroop

! 100 gr. popcorn (zie boven)

½ afgestr. theel. versgemalen
   zwarte peper

½ afgestr. theel. zout

Doe, voor de gekarameliseerde popcorn, de suiker met de
glucosesiroop in een schone, middelgrote pan. 
Zet deze op een middelhoog vuur. Laat de suiker, zonder
te roeren, tot een goudbruine karamel koken. Draai het
vuur lager en voeg dan rustig de popcorn, de vers
gemalen zwarte peper en het zout toe. Roer alles een-
maal door en veeg de binnenkant van de pan met een
vochtig kwastje schoon. Zorg dat de popcorn overal met
een laagje karamel bedekt is. Giet het dan op een met
bakpapier bedekte bak-plaat en laat het afkoelen. 
Het wordt vermoedelijk een groot stuk wat u, voor het uit-
serveren, in stukjes kunt slaan.

3 dl. room
200 gr. castor kristalsuiker

4 eetl. water
1 ½ afgestr. theel. zeezout

Neem, voor de zoute karamelsaus, twee steelpannetjes.
Verwarm in een steelpannetje de room op een laag vuur.
Karameliseer op een middelhoog vuur in het andere steel-
pannetje de suiker met 2 eetlepels water. 
Het mag nog niet koken (zodra de suiker opgelost is veeg je met
een vochtig kwastje (van de 2 andere eetl. water) de suiker net boven
het suikermengsel weg. Dit is om te voorkomen dat zich verbrande

suikerkristallen gaan vormen die in het pannetje vallen).
Zet nu het vuur hoger zodat de suikersiroop zachtjes
begint te borrelen (niet meer roeren). Laat het gaan tot de
siroop goudbruin is (niet langer anders wordt de siroop bitter !).
Voeg dan, al roerend, de hete room uit het andere
pannetje bij de karamel. Voeg tenslotte het zeezout naar
smaak toe. Laat de room/karamel langzaam, onder af en
toe roeren, afkoelen. Doe de saus in een spuitf lesje.

50 gr. geroosterde hazelnoten
! popcorn-ijs (zie boven)

! gekarameliseerde popcorn stukjes
   (zie boven)

! karamelsaus (zie boven)

14 chocolade Panatella‘s, puur

Serveren
Rooster de hazelnoten in een koekenpan.
Laat ze daarna afkoelen en hak ze grof.

Leg een bolletje popcorn-ijs op een koud bordje.
Garneer het met wat stukjes gekarameliseerde popcorn.
Nappeer wat karamelsaus op het bord.
Garneer het verder af met de hazelnoten en een Panatella
puur chocolaatje.
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Waar zit wat ook alweer ?

Dé ossenhaas

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

Pag. 3 â :   Tournedos   Tournedos, entrecote, biefstuk, hoe zit dat ook alweer?
Herken je dit: je zit in een restaurant, je hebt de
menukaart voor je neus en daar staan ze weer:
entrecote of een tournedos met groene peper-
saus…… Bij menigeen is dit altijd weer even
een “het welke is welke nou ook alweer” -
momentje.
Want het een vind ik lekkerder dan het ander,
aan de een zit een randje vet en aan de ander
niet, de een is malser dan de ander, maar welke
was dat nou. Toch maar weer vragen aan die
aardige ober die ons bedient of toch de gok
maar nemen?
Bij de slager staan er bordjes bij, kan ik het
zien, maar daar is de keuze nog eens vele
malen groter: biefstuk van de haas, kogel-
biefstuk, ossenhaas, Hollandse biefstuk, Duitse
biefstuk, steak tartaar, om gek van te worden!
Biefstuk is de algemene benaming. 
Biefstuk komt van ‘beefsteak’. Een steak van
een rund (of kalf) dus. Een hertenbiefstuk is dus
een rare benaming voor een steak van een hert,
maar dat terzijde. Biefstuk is de algemene benaming voor malse stukken vlees en wordt gesneden uit
verschillende delen van een rund. Daarom zijn er ook evenzo vele vormen van malsheid, smaak en prijs.  
En daarom hebben ze ook allemaal een andere naam. Dat ik niet de enige ben die hiermee worstelt blijkt als ik
toevallig aan het tafeltje naast mij dezelfde vraag hoor stellen.  Tijd om eens naar de echte slager te gaan en een
paar benamingen op een rij te zetten, voor mijzelf en voor ieder ander die dit leest en denkt: “ja, dat heb ik nou
ook altijd!”
Wat is wat: Ossenhaas:   Het meest malse stuk vlees van een rund, waar verschillende steaks uit gesneden

kunnen worden. Geen werkspier, dus geen randje vet
bij dit stuk vlees. Dit is meteen ook het magerste,
maar ook vaak duurste stuk. Er worden en kunnen
verschillende stukken gesneden worden van de
ossenhaas, maar wordt soms ook in zijn geheel
bereid.
Chateaubriand:   Het dikste deel van de ossenhaas,
met een gewicht tussen de 200-250 gram wordt vaak
bereid voor 2 personen.
Tournedos:   Het middelste en beste deel van de
ossen-haas en wordt daarom ook wel “biefstuk van
de haas” genoemd.

Ossenhaaspuntjes:   Lijkt me logisch, dit zijn de kleine stukjes van de ossenhaas die uit het dunste deel
gesneden worden. Te klein om een steak van te snijden, maar net zo mals als een tournedos.
Filet Mignon?!:   Een ander stukje waarvan soms gezegd wordt, dat het uit de ossenhaas wordt gesneden is de
Filet Mignon. Toen ik dat vroeg aan de slager had hij iets van: “Hè? Wacht even, dit klopt niet. 
De Filet Mignon ligt onder het heupdeel op de dikke lende en wordt niet uit de ossenhaas, die onder de
ruggenwervels ligt, gesneden”. Hij dook achter de computer om te kijken hoe ik aan dat verhaal kwam. 
Toen toch nog ook maar wat collega-slagers benaderd en dat maakte duidelijk dat bij de echte slager de officiële
Filet Mignon geen ‘ossenhaaspuntje’ is.
Dat heet daar namelijk gewoon een “ossenhaaspuntje” (maar dan het dikkere stuk daarvan).
Entrecote:   De entrecote komt van een spier met een randje vet, de dunne lende. Dit randje blijft aan de rand
van het vlees zitten en wordt mee gebakken. Na het bakken kan je ervoor kiezen om het eraf te halen. 
Het vlees heeft meer smaak dan een tournedos, door de vet dooradering, maar is iets steviger.

Z.O.Z.
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Ossenhaas met vlies

Ribeye:   Uit het verlengde van de dunne lende waar de entrecote uit gesneden wordt, wordt de ribeye gesneden.
Het vetrandje loopt door het vlees heen, met een beetje fantasie lijkt het op een oog. Vandaar de naam ribeye. 
Een ribeye is door dat randje midden in het vlees wat vetter, maar ook super mals. Een dikke ribeye of entrecote
met bot wordt ook wel een côte de boeuf genoemd. En om de verwarring compleet te maken: in Frankrijk noemt
men dit deel van het rund de entrecote. “Onze” entrecote noemen ze daar contre fillet of faux fillet.
Kogelbiefstuk:   Wordt gesneden uit een deel van de
bovenbil en het spierstuk (de kogel) van een rund, maar ook
uit de zij-lende. Deze steak is minder mals dan een
tournedos maar malser dan een gewone biefstuk. 
Klinkt alsof je misschien een wat taai stukje vlees zou kopen,
maar is absoluut een mooie biefstuk. 
Het ligt qua prijs een stuk lager dan een tournedos, maar bij
een goede slager is dit zeker een fijn stuk vlees. 
Carpaccio wordt vaak gesneden van de kogelbiefstuk.
Biefstuk:   En hoe zit het dan met de “gewone” biefstuk ? 
Dat is de biefstuk die gesneden wordt van de dikke delen
van de bovenbil. Deze steak is vetloos en mits gehaald bij de
goede slager mals en sappig. Vaak is deze biefstuk aan de
bovenkant met een ruitpatroon ingekerfd als versiering. Soms zie je de benaming “Hollandse biefstuk” voorbij
komen, maar waarom zouden we dat doen? Biefstuk is biefstuk!
Duitse biefstuk:   Een vreemde eend, want het heeft de benaming biefstuk, maar van één stuk is geen sprake.
Hoort eerder bij gemalen vlees zoals gehakt en tartaar.
Vergeten biefstuk:   Naast de duurdere biefstukken zijn er ook nog stukken beef die je niet snel op een menu-
kaart zal zien, maar wel erg lekker zijn. Zoals de longhaas, bavette, middenrif en de jodenhaas. 
Vroeger veel gebruikt voor gehakt of de filet americain, maar gelukkig steeds vaker als één stuk bij de slager
verkrijgbaar. Het is biefstuk met een bite, ze moeten zorgvuldig gesneden worden, maar daar krijg je wel een
berg smaak voor terug. Niet voor niets wordt beweerd dat de slager deze stukken liever zelf houdt, de man weet
echt wel wat lekker is. Zit je in een restaurant en op de kaart staat “Biefstuk met een groene pepersaus”, vraag
dan dus altijd om welke soort biefstuk het gaat. Tussen een tournedos en een kogelbiefstuk kan bij de slager
zomaar 4 euro verschil zitten. De “gewone biefstuk” is bij de slager nog wat goedkoper dan deze twee.
Als je een flink bedrag moet neertellen voor die biefstuk met groene pepersaus, mag je ook verwachten dat
degene die hem klaar maakt ook weet welk stuk vlees er geserveerd wordt.
Dry aged vlees: Is tenminste 21 dagen (tot 120 dagen) lang droog gerijpt! (hoe langer gerijpt, hoe duurder het vlees !)
De kunst van het rijpen: Dry agen is het droog rijpen van vlees onder speciale omstandigheden. 
Zo wordt de luchtvochtigheid, de luchtcirculatie en de temperatuur tijdens het dry agen voortdurend gecontroleerd
door vlees-specialisten. Door de verdamping van vocht besterft het vlees langzaam en ontstaat er een zwarte
korstje op het vlees. De zwarte korstje beschermt het vlees tegen indrogen en bacterievorming.  Na het dry agen
is het helder-rode vlees malser, smaakvoller en verliest het minder sappen tijdens het bereiden. (Verwijder na het
dry agen de eventuele botten en de zwart uitgeslagen vleeskorstje ! Daarna het vlees bereiden als biefstuk !).

Tips:   Ga je thuis aan de gang met deze prachtige stukken vlees dan zijn er een paar dingen die je moet onthouden.
Natuurlijk heb je dat heerlijke biefstukje dan bij de slager gehaald, misschien wat duurder dan de supermarkt, maar zo vaak
eet je thuis geen biefstuk:
# Haal je vlees voordat je het gaat bereiden altijd zeker een half uur van te voren uit de koelkast. # Gebruik je een grillpan,
smeer je je biefstuk vooraf dun in met olie in plaats van de olie in de pan te doen ! Olie die tussen de ribbels van je pan ligt
zal gaan walmen en doet niets met je vlees. # Gebruik je boter in een koekenpan, dep dan eerst je vlees droog met een
keukenpapiertje voordat je het in de pan legt. Zorg dat je boter goed bruin is en de bubbels weg zijn voordat je het vlees in
de pan legt. # Zorg dat je pan goed heet is voordat je het vlees erin legt. # Bak beide kanten 1 minuut en draai het vuur dan
lager en laat de biefstuk nog een minuut of 3 op laag vuur garen voor een medium biefstuk. # Voor de entrecote heb je
eigenlijk geen boter of olie nodig om te braden. Braad eerst het randje vet aan en braad de entrecote daarna in zijn eigen
vet. # Laat het vlees, nadat het uit de pan is, even rusten onder aluminiumfolie. Echt, je vlees zal door deze “rust” net wat
malser zijn. # Peper en zout: ervóór of er ná ? Zoveel mensen: zoveel meningen. Meestal strooit men peper en minimaal
zout over het vlees ná het bereiden. Zo blijft de peper vers en verbrandt niet tijdens het braden.
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