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Menu April 2020 - Fotoblad

Amuse: Congee met rivierkreeftjes Soep: Koolraapsoep

Nagerecht: Appel uit de ovenHoofdgerecht: ‘Bocken-stoof’ van

geitenbok-vlees met bockbier

Sorbet: Fromage fraisTussengerecht: Wilde ganzenborst
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April  2020
1ste vrijdag Brigade

Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Maandmenu:   April 2020
Met dank aan de:   1ste vrijdag Brigade

Congee met rivierkreeftjes

Koolraapsoep

Wilde ganzenborst

Fromage frais

‘Bocken-stoof’ van geitenbok-vlees met bockbier

Appel uit de oven

  |   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 (of 15) personen liggen!  Uw Brigade-Chef zal u hierbij helpen.

» Gewicht vlees-, gevogelte- en/of wildportie: = standaard:   80 tot 120 gram per persoon.                                         
» Gewicht visportie: = standaard:   60 tot 100 gram per persoon.

Ingrediënten omrekening: van 4 naar 14 personen:   =   2 ½ keer !   (de stuksporties: gevogelte, vis, vlees of  wild: =  1 portie p.p.)

L Geef tekorten op de stock-voorraad als: bloem, boter, eieren, room, enz. direct, via een briefje, aan het Beheer door!

Symbolen:

L � (open punt)   Verwijst naar het gebruik van  borden, soepkommen  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 !
          Vaatwasser (met vaatwasmiddel) gelijk aanzetten !

L â (omringt cijfer)   Verwijst naar wetenswaardigheden over het ingrediënt in de CCN-Kook mu(s)t(s)jes  (zie achterin de receptuur).
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April  2020
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Receptuur  voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Congee met rivierkreeftjes

Congee met rivierkreeftjes Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

� Warme kommetjes gebruiken

135 gr. witte basmati rijst
1 liter water
4 dl. gevogeltefond (Lacroix)

15 gr. verse gember, in dunne
   reepjes gesneden

2 stengels citroengras, in
   ringetjes gesneden
zout

� Zet eerst 14 kommetjes in de warmkast.

1/ Breng, voor de congee â, in een zware pan de basmati
rijst, 1 liter water, gevogeltefond, verse reepjes gember
en de ringetjes citroengras met eventueel wat zout aan
de kook, met het deksel schuin op de pan. Kook zachtjes,
op een vlamverdeler en af en toe roerend, ongeveer 1 uur
tot de rijst kapot gekookt en plakkerig is.
De pap is dik en romig geworden en ziet er niet echt uit,
maar smaakt voortreffelijk.

30 gr. boter
100 gr. zeekraal, schoongemaakt
200 gr. gekookte rivierkreeftjes

½ teentje knoflook, geperst

2/ Smelt de boter in een ruime pan en bak de schoon-
gemaakte zeekraal hierin 2 minuten aan. Haal de zeekraal
uit de pan en zet ze, tot gebruik, in de warmkast.
Verwarm de knoflook met wat boter in dezelfde pan en
voeg de rivierkreeftjes kort toe. Bak ze kort.

! congee (zie boven 1/)

! zeekraal (zie boven 2/)

! rivierkreeftjes (zie boven 2/)

22 gr. verse gember, in julienne
½ citroen

Serveren
3/ Verdeel de congee over de warme schaaltjes
en garneer het met de zeekraal, de rivierkreeftjes

en de gember julienne. Maak het af met een kneepje
citroensap boven het schaaltje.
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Koolraapsoep

Koolraapsoep Soep

Benodigdheden   Bereidingswijze

� Warm soepkop gebruiken

100 gr. ui
130 gr. prei

2 stelen bleekselderij
300 gr. winterwortel
15 gr. zonnebloemolie

2 ½ liter koud water
4 peperkorrels, geplet
2 laurierblaadjes
1 theel. venkelzaad

� Zet eerst 14 soepkoppen in de warmkast.
� Zet 14 onderbordjes klaar op de werkbank.

1/ Bak, voor de groentebouillon, de grof gesneden ui, prei,
bleekselderij en winterwortel in de zonnebloemolie tot
lichtbruin aan. Doe het over in een soeppan, voeg het
water toe en breng het langzaam aan de kook.
Schuim het af.
Kneus de peperkorrels en voeg die samen met de laurier-
blaadjes en het venkelzaad toe.
Laat het ca. 1 uur, op een laag vuur, en met het deksel
schuin op de pan trekken. Zeef de bouillon. 

25 gr. pompoenpitten
25 gr. zonnebloempitten
25 gr. sesamzaad

175 gr. volkoren speltmeel
1 dl. water
4 gr. fleur de sel zout

2/ ! Warm een oven voor tot 150º C.
Rooster intussen, voor de crackers, de pompoen- en
zonnebloempitten met het sesamzaad in de voorver-
warmde oven. Laat het afkoelen.
Meng 75 gram hiervan met het volkoren speltmeel, het
water en het zout. Maak er een soepel deeg van.
Maak er een bol van en rol dit deeg, op een met bakpapier
beklede bakplaat, uit (voor extra dunne crackers 2 platen

gebruiken).

Z.O.Z.
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Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Deegprikker

 

Smeer de bovenkant van het deeg met een beetje water in
en strooi er de rest (75 gram) van de geroosterde pompoen/
zonnebloem/sesam mengsel over.

3/ ! Warm een oven voor tot 175º C.
Snijd de deegplak(ken) in de gewenste maat: kleine
vierkanten, recht- of driehoeken. Voorzie het deeg met een
vork of een deegprikker van talloze gaatjes.
Bak het deeg in ca. 15 - 20 minuten (afhankelijk van de dikte)

in de voorverwarmde oven af.

200 gr. aardappelen
400 gr. koolraap (1 à 2 stuks)

! groentebouillon (zie boven 1/)

250 gr. gerookte spekblokjes
150 gr. uien, gesnipperd
20 gr. knoflook, gesnipperd

2 dl. room
1 eetl. venkelzaad

4/ ! Schil en snijd de aardappelen en de koolraap in
blokjes. Kook deze ca. 25 minuten in de groentebouillon.
Bak intussen de spekblokjes in een droge pan op een
matig vuur kort uit (ze mogen niet hard worden).
Voeg dan de gesnipperde ui en knoflook toe en bak dit
mee tot ze glazig zijn.
Roer de room door de soep en warm deze goed door.
Rooster het venkelzaad in een droge pan.

! soep (zie boven 1/)

2 dl. geklopte room
! gebakken spekjes + ui

   (zie boven 4/)

! geroosterd venkelzaad
   (zie boven 4/)

! crackers (zie boven 2-3/)

Serveren
5/ Schep de goed doorgewarmde soep in een
warme soepkop en zet deze op een onder bordje.

Leg een dotje geklopte room in de soep.
Schep in elke soepkop wat spekjes met ui.
Strooi er wat geroosterd venkelzaad over.
Leg er een cracker op het onderbordje bij.
Serveer het direct uit.
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Wilde ganzenborst

Wilde ganzenborst Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Klein vierkant bordje gebruiken

1 kg. gevogeltekarkas
30 gr. boter

300 gr. winterwortel, kleingesn.
70 gr. ui, kleingesneden

120 gr. prei, kleingesneden
15 gr. sjalot, kleingesneden

2 dl. rode wijn
1 dl. Franse cognac
1 dl. rode port
1 dl. Madeira
2 eetl. truffelolie

1 ½ liter water
1 bouquet garni
2 korianderzaadjes
3 takjes koriander

� Zet eerst 14 kleine vierkante bordjes in de warmkast.

1/ (Dit gerecht vraagt eigenlijk om het gebruik van verse truffel (onderdeel
5/), maar wijlen Johannes van Dam (culinair journalist 1946-2013) heeft een
mooi alternatief bedacht; een mengsel van gefrituurde aardpeer met walnoot
benadert de smaak van truffel zeer goed).  

Zet, voor de truffelsaus, het gevogeltekarkas in braad-
slede met de boter tot goudbruin aan. Voeg de kleinge-
sneden winterwortel, ui, prei, sjalot toe. Laat het even
gaan en blus het dan met de rode wijn, Franse cognac,
rode port, Madeira en de truffelolie af. Laat dit tot de
helft verdampen en doe het over in een snelkookpan. 
Voeg dan het water toe.
Breng het langzaam aan de kook en schuim het goed af.
Voeg dan het bouquet garni, korianderzaadjes en de
takjes koriander toe.
Sluit de pan met het deksel en laat het 75 minuten gaan.
Neem de pan dan van het vuur, spoel ze koud en open het
deksel. Zeef de bouillon en laat deze tot ½ liter fond
inkoken (dikker worden).

2 spitskolen 2/ Haal, voor de koolvulling, de 14 buitenste bladeren van
de spitskolen en snijd deze even groot (zodat ook de pakjes

straks even groot zijn).
Z.O.Z.
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wat boter, om te fruiten
4 dl. room

handje broodkruim, fijn
zout, peper uit de molen

Blancheer deze bladeren en dep ze droog. 
Snijd het blad van het binnenste deel van de kool in
reepjes. Fruit die licht met wat boter aan.
Voeg de room toe en laat de koolreepjes gaar worden.
Doe er het fijne broodkruim bij en laat het nog even
smoren. Breng het op smaak met zout en peper uit de
molen en laat het afkoelen.

! geblancheerde kookbladeren
   (zie boven 3/)

! koolvulling (zie boven 3/)

3/ Leg de koolbladeren op de werkbank en leg er een
schepje koolvulling op. Rol de vulling in de geblancheerde
bladeren.
! Laat in een stoompan het water aan de kook komen.
Stoom de koolpakketjes, net voor het uitserveren, goed
warm in de gesloten stoompan.
Snijd ze dan schuin in tweeën.

4 ganzenborsten
zout, peper uit de molen

40 gr. boter

4/ ! Verwarm een oven voor tot 180º C.
Controleer de ganzenborsten op hagel (= kogeltjes) !
Wrijf, de ganzenborsten in met zout en peper uit de
molen. Bak ze in de hete boter in ca. 5 minuten, om en
om, aan. Zet ze nog eens 7-10 minuten in de voorver-
warmde oven. Neem ze er dan uit en laat ze onder
aluminiumfolie rusten.

2 aardperen
10 walnoten, gepeld

5/ Was, voor het ‘truffel-alternatief’ chips, de aardperen en
schaaf ze, mét schil, in hele dunne plakjes op de
mandoline. Frituur ze kort tot lichtbruine chips, dep de olie
eraf en laat ze drogen. Gebruik een staafmixer om de
gepelde walnoten zéér fijn te malen. Voeg de gemalen
walnoten voor het uitserveren aan de aardpeer chips toe
en hussel deze goed door elkaar. 
Breng het op smaak met een klein beetje zout.
Zet het weg om er later mee te garneren.

! 4 ganzenborst filets (zie boven 4/)

! koolbladrolletjes (zie boven 3/)

! ingedikte truffelsaus
   (zie boven 1/)

! ‘truffel-alternatief’ chips
   (zie boven 5/)

Serveren
6/ Trancheer de borstfilets in mooie, dunne plakjes
en leg er 2 of 3 op een warm bordje.

Leg er een, in tweeën schuin gesneden, koolbladrolletje
bij. Schep wat ingedikte truffelsaus op en naast het vlees.
Garneer het met de ‘truffel-alternatief’ chips.
Serveer het direct uit. 
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Fromage frais

Fromage frais Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

� Koude coupe gebruiken

Voor 1 liter ijs:

3 ½ dl. water
225 gr. kristalsuiker
80 gr. glucosestroop

1 citroen, het sap ervan

� Zet eerst 14 coupes in de vriezer.
Zet 14 onderbordjes op het werkblad.

1/ Verwarm, voor de
suikersiroop, het
water met de kristal-
suiker en de glucose-
stroop op een laag
vuur, tot de suiker
opgelost is. Laat de
siroop, zodra deze
helder is, op een
halfhoog vuur 3
minuten koken.
Laat het afkoelen en
roer er het gezeefde
citroensap door.
Zet het in de koeling.

250 gr. fromage frais (= kwark)

30 gr. crème fraîche 
30 gr. biologische yoghurt 
30 gr. room

2/ Klop, voor het
‘kaasmengsel’,  de
fromage frais, crème fraîche, yoghurt en room tot een
romig mengsel.
Bewaar dit, met huishoudfolie afgedekt, in de koeling.

! suikersiroop (zie boven 1/)

! kaasmengsel (zie boven 2/)

3/ Voeg ca. 1 uur voor het uitserveren van de sorbet de 
suikersiroop bij het kaasmengsel er roer het even goed
door. Doe dit mengsel in de sorbetière en draai er een
mooie, dikke substantie van. 
Laat dit in de vriezer verder opstijven.  

! sorbetijs (zie boven 3/)

14 basilicumblaadjes

Serveren
4/ Schep 1 of 2 bolletjes sorbetijs in een koude
ijscoupe.

Garneer het ijs met een basilicumblaadje.
Zet de coupes op onderbordjes en serveer ze direct uit.
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‘Bocken-stoof’ van geitenbok vlees met bockbier

‘Bocken-stoof’ van geitenbok-vlees
met bockbier Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze 

� Groot bord gebruiken.

2,1 kg. geitenbok poulet
   van borst- of schoudervlees
zout, peper uit de molen
olie en boter

350 gr. ui, grof gehakt
scheutje witte wijn

5 takjes tijm
5 laurierblaadjes

45 gr. Maille Dijon mosterd
120 gr. peperkoek, verkruimeld

1 liter bouillon, van 2 runder-
   bouillonblokjes 

2 flesjes bock bier
50 ml. balsamico

Zet 14 grote borden in de warmkast.

1/ Kruid, voor het bocken-stoofvlees, het in blokjes
gesneden geitenvlees met zout en peper uit de molen.
Verhit de olie en de boter in een braadslede en bak het
vlees in de hete olie mooi bruin. Schep het vlees dan over
in een snelkookpan.
Laat de grof gehakte uien in het achtergebleven vet in de
braadslede ca. 10 minuten karameliseren (= bakken én con-
stant roeren met een houten lepel op een middelhoog vuur, waarbij het
uienvocht verdampt zónder dat de ui bruin wordt. Voeg na 10 minuten

nog een scheutje witte wijn toe. De ui moet goudgeel zijn.). 
Schep de ui over het vlees. Doe er de tijm, laurier,
mosterd, de verkruimelde peperkoek en de runder-
bouillon bij.
Schenk het bock bier over het vlees/ui/kruiden/bouillon
mengsel. Het vlees moet net onder staan.
Voeg de balsamico toe.
Breng de inhoud van de snelkookpan aan de kook en sluit
het met het deksel af. Laat het ca. 1 uur zachtjes gaan.
Controleer de gaarheid. Mogelijk moet het vlees nog wat
doorgaren in de saus, terwijl deze ingekookt wordt.
Haal het vlees uit de saus en zet het warm apart.

Z.O.Z.
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wat zetmeel
zout, peper uit de molen

Schep wat vet van de saus en bind de saus met wat
zetmeel. Voeg het vlees weer toe en breng het geheel op
smaak met zout en peper uit de molen.

1 kg. rode uien
wat olie, om te bakken

5 gr. knoflook
1 kaneelstokje
2 kruidnagels
2 laurierblaadjes

1 ½ dl. rode wijnazijn
75 gr. bruine basterdsuiker

2 ½ dl. rode wijn
zout, peper uit de molen

2/ Snijd, voor de rode uien chutney, de rode uien in zo dun
mogelijke ringen. Verhit wat olie in een ruime pan en laat
hierin de ui-ringen en de knoflook zachtjes bakken tot de
ui zacht wordt. Voeg dan het kaneelstokje, kruidnagels
en laurierblaadjes toe en laat de ui karameliseren (zie

boven). Voeg de rode wijnazijn toe en laat het een paar
minuten sudderen. Voeg vervolgens de bruine basterd-
suiker en de rode wijn toe en laat het tot jam-dikte
inkoken. Verwijder de kaneelstokje, kruidnagels en laurier. 
Breng, zo nodig, op smaak met zout en peper.
Serveer dit lauw-warm bij het bocken-stoofvlees.

500 gr. aardappelen
25 ml. volle melk
25 gr. boter

zout, peper uit de molen
75 gr. katenspek (uit één stuk)

500 gr. raapstelen + blad
zout, peper uit de molen

3/ Maak, voor het raapstelenstamppotje, een puree van de
gekookte aardappelen, samen met de volle melk, boter,
zout en peper uit de molen.
Snijd het katenspek in mooie, kleine blokjes en bak die in
een koekenpan even op. Snijd de raapstelen én het -blad
in stukjes. Schep vlak voor het uitserveren het katenspek
en de raapsteel door de warme aardappelpuree.
Blijf verwarmen én roeren zonder dat de groente gaar
wordt. Breng op smaak met zout en peper uit de molen.

7 stronken witlof
boter, om te bakken

4/ Snijd, voor de witlof, de witlofstronken in de lengte
doormidden. Verwijder de harde kern en snijd de blaadjes
schuin in smalle reepjes. Bak de witlofreepjes 3 minuten in
de boter in een koekenpan en roerbak op een hoog vuur
tot de lof gaar en wat ‘gekarameliseerd’ is.

! raapstelenstamppot (zie boven 3/)

! witlofreepjes (zie boven 4/)

! bocken-stoofvlees (zie boven 1/)

! rode uien chutney (zie boven 2/)

Serveren
5/ Maak, op een warm bord, een bedje van het
stamppotje en leg hierop wat stukjes gekarameli-

seerde witlofreepjes.
Leg een schep bocken-stoofvlees tegen het stamppotje
aan en leg er een eetlepel rode uien chutney bij.
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Appel uit de oven

Appel uit de oven Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

� Langwerpig koud dessertbordje
 gebruiken

7 Granny Smith appels
   (ca. 140 gr. elk)

½ citroen, het sap ervan

130 gr. boter, op kamertempera-
   tuur en tot romig geroerd

150 gr. bruine basterdsuiker

� Zet 14 langwerpige dessertbordjes in de koeling.

1/ Verwarm een oven voor tot 190º C.
Schil, voor de gestoofde appel, de Granny Smith appels
en steek er de klokhuizen uit. Halveer ze dwars. 
Om het verkleuren tegen te gaan de appels met wat
citroensap inwrijven. Dep ze droog en smeer ze royaal in
met de romige boter. Wentel ze zorgvuldig door de bruine
basterdsuiker. Schik de appels op een braadslee en zet
ze 10 minuten in de voorverwarmde oven.

3 ½ dl. appelsap
1 ½ theel. zwarte peperkorrels,

   gekneusd
1 ½ theel. rode peperkorrels,

   gekneusd
10 gr. vanillesuiker
½ dl. Armagnac

2/ Neem de braadslee uit de oven en sprenkel het appel-
sap over de appelen. Strooi er de gekneusde zwarte en
rode peperkorrels en de vanillesuiker over heen.
Schuif de braadslee terug in de warme oven.
Laat het 20 minuten gaan, waarbij je om de 5 minuten de
appels met het braadvocht uit de braadslee moet be-
druipen. Bedruip de 3de en laatste maal de appelen ook
met de Armagnac. Het moet nu nog 5 minuten gaan.
Laat de appels dan tenminste 5 minuten afkoelen en regel-
matig met het sap bedruipen.

7 ½ dl. room
3 ½ dl. volle melk

6 eidooiers
2 dl. honing
3 afgestr. eetl. kaneelpoeder

3/ Zet, voor het kaneel-roomijs, de room en de volle melk
in een pan op een laag vuur. Laat het NIET koken.
Doe de eidooiers in een schaal, doe er de honing bij en
klop het geheel goed los. 
Klop het kaneelpoeder door het room/melk mengsel en zet
het goed door elkaar.

Z.O.Z.
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Doe een klein deel van dit mengsel bij het eidooier/honing
mengsel en laat het ‘binden’.
Voeg dit nu geleidelijk weer aan het room/melk/kaneel
mengsel op het vuur toe en blijf het met een garde
bewegen tot het echt gaat binden. Neem de pan dan van
het vuur en giet de massa door een fijne zeef.
Zet het, afgedekt, in de koeling.

100 gr. cassis puree
1 koffiel. crème de cassis

50 gr. room

4/ Meng, voor de cassissaus, de cassis puree met de
crème de cassis. Klop de room licht op.

! kaneel-roomijs (zie boven 3 en 5/)

! 14  halve gebakken/gekaramel-
iseerde appels (zie boven 1-2/)

! cassissaus + room (zie boven 4/)

Serveren
5/ Draai van het kaneel/room mengsel (zie 3/) een
mooi en stevig kaneel-roomijs in de sorbetière.

Vul een rvs ring met het kaneel-roomijs en ‘leeg’ die een
bord. Leg een gebakken/gekarameliseerde appel op een
koud, langwerpig bord en leg er 1 of 2 bolletjes kaneel-
roomijs bij.
Leg een paar druppels cassissaus op elk bord.
Laat daarin een druppeltje room vallen en trek met de
achterkant van een dessertvorkje een ‘komma’ van de
‘druppels’.
Serveer het direct uit.
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Chinese naturel congee

Congee naturel met

bosui gegarneerd

Thaise jok, geserveerd met kabeljauw
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Pag. 3 Î   Congee   is de Chinese c.q. Oosterse variant op rijstepap.
Rijstepap kennen we allemaal: lekker als verwarmend dessert met bijvoorbeeld
vanille en suiker. In China kennen ze een vergelijkbaar gerecht, dat ze congee
(kon jie) noemen. Je komt het er in verschillende variaties tegen: van zoet tot
hartig en met allerlei verschillende toppings. De rijstepap zoals wij hem kennen
is vaak nog vrij stevig van structuur.
De Chinese congee is echter zacht, bijna crème-
achtig. Dat komt doordat de rijst in een grote
hoeveelheid water of bouillon wordt gekookt tot pap. 
Voor veel mensen is congee daarom het ultieme
“comfort food” (voor mannen de voorkeur aan warme, stevige,
maaltijd gerelateerde “comfort voedingsmiddelen” (zoals bief-
stuk, stoofschotels, soep), terwijl vrouwen meer de voorkeur

geven aan de aan snack gerelateerd “comfort voedingsmiddelen” (zoals chocolade en ijs)).
Naast de naturel versie kom je congee in China in verschillende soorten en maten
tegen. Luxe versies worden geserveerd met kreeft of coquilles, maar je ziet het ook
regelmatig met geroosterde eend of bacon, gegarneerd met fijngesneden bosui en/of
gehakte pinda’s. In die vorm is congee eerder een soort maaltijdsoep dan een papje.
Zelf aan de slag: De bereiding van congee is overal anders. Verschillende soorten rijst en verschillende
kooktijden worden gehanteerd, om nog maar niet te spreken over alle mogelijke ingebrachte ingrediënten.
Het leuke is wel: je kan congee – als je het zelf maakt – dus helemaal naar je eigen hand zetten. Om je toch een
idee te geven van wat de mogelijkheden zijn, doen we graag een aantal suggesties voor lekkere bereidingen.
Zo kan je ervoor kiezen om een vegetarische variant met shiitake en bruine rijst te maken. Ook lekker is dit
recept met kip, geserveerd met verse gember, lente-uitjes en sesamolie. Begin je liever met een simpele naturel
congee? (Kijk dan hieronder voor het recept).
Congee is de Chinese naam voor rijstepap, maar het is ook bekend als okayu in Japan, juk in Korea en jok in
Thailand, om er maar een paar te noemen. Hoewel ze elk hun eigen
unieke variaties hebben, beginnen ze allemaal met rijst en een
vloeistof, meestal water en misschien een beetje zout.
Vanaf die basisstart kan een mozaïek van heerlijke smaken en texturen
worden toegevoegd, zoals kimchi en gezouten vis (Korea) of varkens-
vlees met gebakken knoflook en lente-uitjes (Filippijnen).
Congee kan zelfs worden gezoet met suiker en worden geserveerd met
fruit, zoals peren of appels. Een andere favoriete variatie is om congee
te maken met kip- of kalkoenvleugels en gember. De vleugels worden
verwijderd als ze klaar zijn met koken, het vlees versnipperd en terug-
gebracht in de pot die is versierd met geschaafde groene uien.
Terwijl congee meestal op het fornuis wordt gemaakt, kan het ook in
een slowcooker of rijstkoker worden gemaakt.
Inderdaad, veel rijstkokers hebben een congee-instelling, wat betekent dat u met uw congee de avond ervoor
kunt beginnen en de volgende ochtend wakker kunt worden met een al gekookt, geruststellend ontbijt. 
Door toevoeging van extra water/bouillon en/of een eenvoudige kop rijst kan congee gebruikt worden om een
hele familie te dienen, en wordt congee beschouwd als een zuinig gerecht.
Tegenwoordig, ongeacht waar je vandaan komt of wat je economische situatie ook is, is het oprekken van je
voedseleuro’s inderdaad een keukenwijsheid.
Maar het meest interessante van alles, congee is bijna een vorm van taal, een transportband van herinnering,
cultuur en identiteit. Zoals alle goede voedingsmiddelen, voedt het meer dan alleen de maag.
Basic Naturel Congee:
1 kop langkorrelige witte rijst (120 gr.) + 9 kopjes water en/of bouillon van kip of vis (13½ dl.) + wat zout naar smaak.
Breng in een zware pan de rijst, vloeistof en eventueel zout aan de kook. Zet het vuur zacht en laat het koken.
Dek het losjes af met een deksel. Kook zachtjes, af en toe roerend, totdat de rijst goed gaar is en de pap in
ongeveer 1 ½ uur dik en romig is geworden. Serveer de congee warm met de kruiden van uw keuze, erbij
bedachte ingrediënten, oriëntaals of gewoon zoals het is; voor een geruststellende, eenvoudige maaltijd.
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Deze gewichten, maten, temperaturen en/of ovenstanden willen wij als BASIS zien bij onze C.C.N.
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