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uoorwoord

Als voorwoord een beetje geschiedenis over het ontstaan van dit boek.
Toen de kruiden en specerijen eenmaal geborduurd waren vonden we het
een goed idee ze te begeleiden met recepten.
Chef-kok Arnold H. van Doesburg leek hiervoor de aangewezen persoon. Hij heeft
jarenlang een radio-rubriek verzorgd over het koken met kruiden.
De veronderstelling dat hij nog over aantekeningen zou beschikken bleek juist.
Het eerste contact verliep positief.
Hij zegt hier zelf over: “in een bij nader inzien mogelijk lichtzinnig moment heb ik er
in toegestemd dit “eventjes” te doen. Maar, ik mag mijzelf dan wel kok-restaurateur
noemen, dat wil nog niet zeggen dat ik dan ook meteen geroutineerd schrijver ben.
Bovendien — gewend aan het koken uit de losse hand, met een beetje van
dit en een pietsie van dat — nu moesten meetbare hoeveelheden
aangegeven worden.
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De bereiding van de gerechten, waarbij alle ingrediënten zorgvuldig gemeten en
gewogen moesten worden was een tijdrovende bezigheid!”
Als resultaat zult u een aantal zeer originele, door Arnold H. van Doesburg
ontwikkelde recepten tegenkomen.
Onze samenwerking leidde tot dit boek, waarin borduursels en gerechten beide
vertaald zijn in leesbare “patronen”.
We hopen dat u aan deze combinatie veel plezier zult beleven.
De samenstellers:
Ann Roth
Arnold H. van Doesburg
September 1976

Van de ongeveer 40 soorten basilicum zijn de bekendste drie de grofbladige
(O.b. maximum), de fijnbladige (O.b. minimum) en de paarsbladige, waarvan de
eerste twee het geschiktste zijn voor culinair gebruik.
Oorspronkelijk uit India en Perzië afkomstig, geraakte het reeds in de grijze
oudheid in hoog aanzien in de landen rond de Middellandse Zee.
Zo zijn er resten van basilicum-kransen gevonden in Pharao-graven
van omstreeks 3500 voor Chr.
De huidige naam schijnt afgeleid te zijn van het Griekse “Basilikos” = koninklijk,
vandaar ook wel genoemd koningskruid. Het hanteren van dit kruid vereist
enige zelfbeheersing, daar een te overdadig gebruik ervan al snel tot een
te dominerende smaak in een gerecht kan leiden.
Ook verdraagt het maar weinig kruiden naast zich; van deze weinigen
o.a. peterselie, celeri, beetje rozemarijn.
Het voelt zich zeer goed thuis in meelspijzen, sauzen, salades en speciaal
in combinatie met tomaat.
Basilicum niet of maar zeer kortstondig meekoken.
Een der bekendste recepten waarin de basilicum verwerkt wordt is wel de pesto,
specialiteit uit Genua en omgeving, die daar voornamelijk bij spaghettien macaroni-gerechten gebruikt wordt.
De provengaalse “pistou”, afgeleid van de pesto, dankt zijn bekendheid aan de
“Soupe au pistou”.
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Rode poon in tomatensaus

Pesto

voor 4 personen:

4 rode ponen, gezamenlijk ongeveer 1 kg. zonder kop.
Voor de court-bouillon (het pocheernat voor de vis):
+ 11/2 Itr. water, of één deel witte wijn op 4 delen water
75 cc. azijn, gedeeltelijk te vervangen door citroensap
20 gr. zout
10 gebroken peperkorrels
1 middelgrote schoongemaakte prei
paar takjes peterselie en celeri
2 laurierblaadjes
klontje boter
voor de saus:
50 gr. boter
1 flinke, aan ringen gesneden, ui
1 teentje knoflook
500 gr. gepelde tomaten
1 eetlepel versgehakte basilicum

Enkele algemene regels voor het pocheren van vis:
De te pocheren vis mag nooit koken! Net tegen de kook
aan houden. Men rekent ongeveer 15 min. per pond
vis, d.w.z. een vis aan één stuk, dus bij 4 visjes
van ongeveer 250 gr. ongeveer 8 min.
Bij grote vissen kan men starten met koud vocht en
rauwe groentes en kruiden, daar deze voldoende
tijd krijgen hun aroma aan het pocheernat af te dragen.
Bij kleinere vissen is het verstandiger het nat eerst
even voor te koken met eventueel visafval zoals
graten en koppen erbij om er extra smaak aan te geven.
Beetje laten afkoelen en er daarna de vis in pocheren.
De pan met een klontje boter insmeren, de ponen er
inleggen en bedekken met het pocheernat.
Ondertussen met de rest van de boter de uienringen
en de geperste of fijngehakte knoflook aanzetten
zonder bruin te laten worden.
De tomaten en een half theelepeltje zout toevoegen en
even laten doorpruttelen.
Van het vuur nemen en er de fijngehakte basilicum en de
goed uitgelekte vis aan toevoegen.
Nog een minuut of vijf op zeer laag vuur warmen maar
niet laten koken.
Zo nodig de saus met wat zout en vers gemalen peper
op smaak brengen en opdoen.
Komkommersla en aardappelpuree vormen hiermee een
goede combinatie.

1 flinke handvol basilicum-blaadjes
3 a 4 knoflook-tenen
een snufje zout
120 gr. geraspte parmezaanse, gruyère of oude hollandse
kaas of een mengsel hiervan
100 cc. goede kwaliteit olijfolie

De basilicum zeer fijn hakken en er het zout aan
toevoegen (De hoeveelheid zout zal afhangen van het
zoutgehalte van de kaas en de persoonlijke smaak,
maar een theelepeltje zou genoeg moeten zijn).
De knoflook erbij fijnknijpen en aan dit mengsel onder
voortdurend stampen in een vijzel, de geraspte kaas
toevoegen.
Als ’t geheel te droog dreigt te worden, een lepel
olijfolie doormengen.
Net zo lang roeren en stampen tot er een gladde
pommade is ontstaan. Deze pommade blijft, in de koelkast
bewaard, zeer lang houdbaar.
Voor het opdoen er enige lepels kokend water, of liever
nog bouillon, door mengen.

De bieslook of het uiengras, een der bekendste en meest gebruikte
kruiden, komt in midden-en zuid-Europa ook wel in het wild voor.
Het kan niet meegekookt worden en bij het drogen verliest het veel van
zijn smaak.
Zoals de naam uiengras reeds aanduidt, komt de smaak overeen met uien,
maar dan minder “brutaal”.
De bieslook wordt veel gebruikt bij salades, soepen, sauzen en kaasgerechten.
De holle stengeltjes (bloemdragende stengels verwijderen) moeten
gesneden, dus niet gehakt worden.
Dit snijden wordt ook vaak met een schaar gedaan.
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Kruudmoes

Slasaus met bieslook

Een traditioneel recept uit ’t Oosten van Nederland
(Gelderland/Overijsel)

2 Itr. karnemelk
500 gr. gort
250 gr. rozijnen
100 gr. doorregen spek
1 metworst
10 gr. zout
1 eetlepel fijngehakte kruizemunt
2 eetlepels fijngehakte venkel
" zuring
3”
2
” kervel
2
” bieslook

Gort 24 uur laten weken en 2 uur zachtjes laten koken
met alle ingrediënten behalve de rozijnen, kervel en
bieslook. De rozijnen worden de laatste 20 minuten
meegekookt en de kervel en bieslook vlak voor het
opdoen erover gestrooid. De kruudmoes wordt meestal
met stroop geserveerd.

250 gr. mayonnaise
30 gr. kwark
60 gr. appelazijn
30 gr. room
4 eetlepels gehakte peterselie
4 eetlepels gesneden bieslook
1 theelepeltje zout
1 snufje gemalen peper
paar druppeltjes Worcestershiresauce

Alle ingrediënten met elkaar vermengen, hetzij met een
garde of met een mixer.
Te gebruiken: over salades en diverse koude
voorgerechten zoals: vis, peulvruchten, tomaten, eieren
etc.

‘‘Ego borago, gaudia semper ago” Ik borage, breng altijd vreugde! schreef een
dichter uit lang vervlogen tijden.
Dit éénjarige, zich overigens gemakkelijk zelf-uitzaaiende kruid, door zijn
komkommerachtige smaak ook wel komkommerkruid genaamd, is voor de mens
een streling voor de tong, een vreugde voor het oog, en voor de bijen een bron
van honing.
Gebruikt worden de scheuten en jonge blaadjes, fijngehakt over en door salades,
ook wel vermengd met andere bladgroenten zoals spinazie, andijvie, al dan
niet in gezelschap van zuring en brandnetels.
Het kan gedroogd worden maar verliest dan wel veel van zijn smaak.
Een paar blaadjes in het kooknat van schorseneren geven aan deze groente een
aparte smaak.
Ook in kruidenboters wordt het veelvuldig verwerkt, en niet in de laatste plaats in
koele zomerdranken.
Een paar van de hemelsblauwe bloempjes in ‘t koude water van een vingerkommetje,
aangereikt bij fruit geven een aardig effect.

Aangezien men borage vanaf juni vers kan oogsten, voigen hier twee zomerse recepten:

Appeldrank met borage

Koude komkommersoep
voor 6 personen:

1 Itr. appelsap
2 citroenen
y2 Itr. sinaasappelsap
100 cc. calvados
100 gr. suiker
1 kruidnagel
1 handvol borage
i/2 handvol munt

1 flinke komkommer
1 kg. tomaten
2 Itr. bouillon
1 eetlepel arrowroot of maïzena
1 dl. room
zout en peper
een handvol fijngehakte borage

De tomaten in de bouillon gaar koken en door een zeef
drukken. Binden met de door de room gladgeroerde
arrowroot of maizena. Al roerende met een garde de soep
op niet te hoog vuur laten binden.
Van te voren heeft u de komkommer geschild, in de
lengte gesneden, de pitten er met een lepel uitgekrabd
en in dobbelsteentjes gesneden.
Deze brunoise van komkommer nu in de van het vuur
getrokken maar nog warme soep doen en het geheel
laten afkoelen.
Alvorens de soep op te doen deze in de koelkast goed
koud laten worden en op smaak brengen met het
zout en de peper.
Op het laatste moment de fijngehakte borage er over
strooien.

De citroenen voorzichtig schillen zodat de schillen aan
één stuk blijven en er geen wit meekomt.
Eén citroen doorprikken met een vork en er de
kruidnagel insteken.
Gedurende een nacht de doorgeprikte citroen plus
kruidnagel, de beide schillen, de borage en de munt in de
appelsap laten trekken.
De volgende dag de citroen met kruidnagel verwijderen
en van de suiker met een scheutje water een
stroopje maken dat zich zodoende gemakkelijker met
de drank laat vermengen; er nu ook de calvados,
het sinaasappelsap, alsmede het sap van de andere
citroen aan toevoegen.
Goed koelen alvorens te serveren.
N.B. aangezien de hoeveelheid suiker sterk afhankelijk
is van persoonlijke smaak en het zuurgehalte van
citroenen en sinaasappels, is de genoemde 100 gr.
suiker een vrijblijvende indicatie (dit zelfde geldt voor
de alcohol).
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De dille is een éénjarig maar zich gemakkelijk zelf-uitzaaiend kruid, vooral zeer
gewaardeerd in de Scandinavische landen.
Het laat zich, behalve de zaden, moeilijk drogen.
Houdt er niet van om meegekookt te worden.
Dille wordt veel gebruikt in combinatie met visgerechten, bij het bereiden van
kruidenazijn en het inmaken van augurken.
Ook bij meelspijzen zeer geliefd.
Dat de dille al in de oudheid bekendheid genoot blijkt wel uit Mattheüs 23:23
waar Christus tegen de priesters zegt:
“Wee U, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij gevijnzden, want gij verdient de munte
en de dille en de komijn, en gij laat na het zwaarste der wet...

Kabeljauwfilet in dillesaus

Dille aardappelen

Hier volgt een recept met dillezaad, dus geschikt in het
geval dat er geen verse dille voorhanden is:
Voor 4 personen:

Een zeer simpel recept om uw gekookte aardappelen
“interessanter” te maken:

± 900 gr. kabeljauwfilet
Voor de court-bouillon Chet pocheernat voor de vis):
+ 1 y2 Itr. water, of één deel witte wijn op 4 delen water
75 cc. azijn, gedeeltelijk te vervangen door citroensap
20 gr. zout
10 gebroken peperkorrels
1 middelgrote prei
paar takjes peterselie en celeri
2 laurierblaadjes
klontje boter

De gewenste hoeveelheid (niet kruimig kokende)
aardappelen koken met de stengels van de dille in het
water.
(U wist toch dat men aardappelen ook in bouillon kan
koken? soms een beetje kostbaar, maar...)
Na het afgieten en het verwijderen van de dille-stengels
even voorzichtig omschudden met wat gesmolten boter
waarin fijngehakte dille.
Per persoon ongeveer een nootje boter van 20 gr. en een
koffielepel dille rekenen.

voor de saus:
50 gr. boter
30 gr. bloem
V2 fijngehakte ui
200 cc. court-bouillon
150 cc. melk
1 koffielepel dillezaad
1 koffielepel mosterd
1 flinke eetlepel fijngehakte peterselie

Wat betreft het pocheren van de kabeljauw, zie het
algemene recept op pag. 10.
Terwijl de vis pocheert fruit u de fijngehakte ui in de
boter. Zodra deze gaar is zeeft u er de bloem bij en laat
de roux blond worden. Van het vuur trekken en even
laten afkoelen alvorens er de hete court-bouillon
en de melk, al roerende met een garde,
bij te gieten.
Het dillezaad, de gehakte peterselie en 't laatst de
mosterd doorroeren en de saus op smaak afmaken met
een beetje zout en versgemalen peper.
De kabeljauwfilets goed laten uitlekken, op een schotel
leggen en met de saus overgieten.
Te serveren met b.v. gekookte krielaardappeltjes en
geboterde kleine worteltjes, overloedig bestrooid met
verse fijngehakte peterselie.

Er zijn twee soorten dragon, n.l. de Russische of ook wel zaai-dragon genaamd en de
Duitse dragon, die in tegenstelling tot de eerstgenoemde geen zaad voortbrengt.
De Duitse dragon is aromatischer dan de Russische.
Men oogst de toppen en de jonge blaadjes.
Bij het drogen verliest de dragon veel aan smaak. Het kan geconserveerd worden;
het best op azijn.
Het dient voornamelijk als toekruid over de sla en tot het bereiden van
dragon-azijn.
Dragon voelt zich heel prettig in gezelschap van andere kruiden, maar komt alléén
toch het best tot zijn recht.
Men kan er zowel koude als warme sausen mee kruiden, of vlees en groenteschotels
mee opfleuren.
Een Sauce Béarnaise is ondenkbaar zonder dragon!

Poulet poché a l’estragon
Er bestaan vele recepten van de "Poulet ó I estragon
waarvan er hier een "magere" versie volgt; aangewezen
voor diegenen die een vetarm dieet moeten volgen.

1 "eerlijke" boerenkip van ongeveer 800 gr.
600 gr. kalfsbeenderen
soepgroenten; peen, celeri, ui met kruidnagel erin geprikt,
peterselie, facultatief een teentje knoflook.
1 blaadje laurier en foelie
een paar gebroken peperkorrels
een takje dragon voor de bouillon plus
een paar takjes dragon voor het vullen van de kip
een paar blaadjes rozemarijn
een paar takjes thijm
zout, ongeveer 8 è 10 gr. per liter
3
Itr. water voor de bouillon
maïzena of aardappelmeel (arrowroot mag ook I) om de
saus te binden, hoeveelheid afhankelijk van de gewenste
dikte van de saus.

Van wat kalfsbeenderen, het kippe-nekje -maagje
en -vleugelpuntjes en wat soepgroenten een bouillon
trekken die de kip later in een pan waar hij nèt in past,
bedekt.
Een blaadje laurier, wat foelie, een kruidnageltje en een
paar gebroken peperkorrels mogen natuurlijk niet
ontbreken.
Om de naam van het gerecht waar te maken moeten we
natuurlijk niet vergeten er een takje dragon in te doen;
een takje thijm en een paar rozemarijnblaadjes
doen geen afbreuk aan het geheel, maar vooral
voorzichtig met de rozemarijn die snel kan domineren.
Vul nu de kip met een paar takjes dragon en peterselie
en leg hem in de bouillon te pocheren.
Zo 'n tien minuten voordat de kip gaar is, maakt u in een
apart pannetje, met wat afgekoelde bouillon en wat
aardappelmeel of maïzena een sausje, waar u eventueel
wat magere melk aan kunt toevoegen, opdat de saus
niet zo'n "glazige" aanblik oplevert. Als het geheel ook
weer niet zo mager behoeft te zijn kunt u natuurlijk
ook een scheutje room gebruiken.
De in stukken gesneden kip overgiet u mét de saus
waaraan nog wat versgehakte dragonblaadjes
zijn toegevoegd.
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Oorsprongslanden van de gember zijn China, India en Vietnam. Vanaf de 16e eeuw
werd door toedoen van de Spanjaard Mendoza de gember ook in West-lndië
geïntroduceerd; Santa Domingo, Barbados, maar vooral Jamaïca werden belangrijke
exporteurs. Ook Afrika, met name Siërra Leone en Nigeria leveren gember
die echter scherper is dan voornoemde.
Van meer recente datum is de aanplant van gember in Australië. De gember wordt
verkregen uit de wortelstok van een ongeveer IV2 m- hoge plant uit de leliefamilie
en wordt op de markt gebracht als gedroogde wortel, geschild of ongeschild,
als poeder of in suikerstroop geconserveerd of geconfijt.
Er bestaan grote kwaliteitsverschillen die door de leek vaak moeilijk te bepalen zijn;
het is daarom het verstandigst op het kompas van een betrouwbare en deskundige
handelaar te varen. Gember was al vrij vroeg bekend in Europa; Dioscorides
en Plinius schreven er al over, maar meenden dat het uit Arabië afkomstig was,
daar de arabieren hun bron enige honderden jaren geheim wisten te houden,
zodat mogelijk Marco Polo één der eerste Europeanen was die de gember in een der
oorsprongslanden zag groeien.
Behalve in enige exotische gerechten wordt de gember in Europa hoofdzakelijk
in dranken (Engeland: Ginger-ale, Ginger-beer, Ginger-wine, Ginger-brandy),
als dessert in de vorm van geconfijte gembernootjes, in gebak (gemberkoek)
en samengestelde nagerechten gebruikt.
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Soufflé au gingembre

Sabayon au gingembre

voor 6 à 8 personen:

voor 4 personen:

30 gr. boter
40 gr. bloem
80 gr. bruine basterdsuiker
3 dl. melk
1 snufje zout
1 vanillestengel
4 eidooiers
4 eetlepels gemberstroop
8 fijngesneden gembernootjes
20 gr. gemberpoeder
10 gr. aardappelmeel
6 eiwitten
een klontje boter en wat witte basterdsuiker voor het
boteren en suikeren van de soufflévorm(en)

4 eidooiers
3 eetlepels gemberstroop
5 gr. gemberpoeder
30 cc. cognac
100 cc. droge witte wijn
40 gr. bruine basterdsuiker
1 snufje zout

Met boter en bloem een blanke roux maken. In een ander
pannetje de melk met 40 gr. bruine basterd,
de vanillestengel en het snufje zout aan de kook brengen,
de vanillestengel verwijderen en de melk met een
garde roerende op de afgekoelde roux gieten,
zodat er een vrij dikke saus ontstaat. Deze saus moet
geheel afgekoeld zijn voor verder gebruik en kan
zelfs een dag van tevoren gemaakt worden.
Eenmaal afgekoeld voegt u toe: de eidooiers,
gemberstroop, gemberpoeder, aardappelmeel en de
in zeer dunne schijfjes gesneden gembernootjes.
Goed gladroeren.
De soufflé-vorm (-en) met een dun laagje boter insmeren,
de witte basterd er in rondwentelen zodat deze aan
bodem en wanden van de vorm blijft "hangen".
De eiwitten met 40 gr. bruine basterd stijf slaan
en voorzichtig door de massa "vouwen” met een spatel.
De vorm(-en) tot even onder de rand vullen en in
een slee met water tot halverwege de vorm(en) plaatsen.
Dit water op het fornuis net aan de kook brengen
en de slee daarna in een hete oven plaatsen
die u na ongeveer 5 min. op >/2 draait.
Reken een half uur voor kleine en ongeveer 3 kwartier
voor grote vorm(-en). Vanuit de oven direct opdoen.

Veel mensen schrikken terug voor het maken van een
sabayon. Het is echter een zeer simpel en snel klaar
te maken toetje met maar één voorwaarde: tijdens de
bereiding kan men er niet vanaf lopen, men moet tot
de massa voldoende gebonden is stevig blijven
doorkloppen, en dat gaat echt sneller dan menigeen wel
denkt, doorgaans binnen 5 minuten.
Indien u gasten heeft kunt u alle ingrediënten, liefst in een
roestvrijstalen pan, dooreenmengen vóór het eten,
voor de bereiding ervan bent u hoogstens 10 minuten
afwezig.
Van tevoren de glazen waarin u de sabayon op zult doen
met warm water klaarzetten.
Nu de steelpan met inhoud in een andere pan met
water-tegen-de-kook-aan (als u er in bedreven raakt mag
't ook wel koken I) plaatsen en de massa flink met
een garde kloppend laten binden.
Direkt in de warme glazen gieten en opdoen.
Deze sabayon laat zich ook goed combineren met
vanille-ijs.

De hyssop, een winterharde en groenblijvende struik van ongeveer 70 cm. hoog,
werd reeds veelvuldig in de bijbel genoemd.
In de loop der tijd zijn er echter twijfels gerezen of hiermede wel de hyssop werd
bedoeld zoals wij hem vandaag kennen en noemen. Nadat er ettelijke boeken
en verhandelingen over geschreven zijn schijnt het merendeel der bijbelbotanici tot
de conclusie gekomen te zijn dat de in de bijbel genoemde hyssop naar alle
waarschijnlijkheid een majoraansoort geweest moet zijn (Origanum maru).
De naam valt terug te voeren naar het Hebreeuwse "esob" = heiligkruid, of het
Arabische “azzof’ hetgeen hetzelfde betekent (Frans: herbe sacré).
Alhoewel de hyssop wel gedroogd kan worden kan men, indien daartoe
de gelegenheid bestaat, de blaadjes altijd nog beter onder de sneeuw uitgraven.
Het kruid heeft een vrij doordringende smaak, waarop overigens niet iedereen dol is
en moet dus met omzichtigheid gehanteerd worden.
Het is typisch "slakruid" b.v. over aardappel- en tomatensla of gevulde eieren,
maar is ook goed in soepen, sausen, groente- en visschotels te verwerken.
Zou het toeval zijn dat men de hyssop wel door palingsoep gebruikt en dat een van
de weinige plaatsen in Nederland waar de Hyssop in het wild voorkomt (of kwam?)
juist Harderwijk is?
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Heilbotschotel uit de oven
voor ongeveer 6 personen:

Aardappelsalade met hyssop
voor 6 personen:

1800 gr. heilbot in ongeveer 4 cm. dikke moten
1 blikje ansjovisfilets van ± 50 gr.
4 theelepels fijngehakte hyssop
1 theelepel fijngehakt citroenkruid (artemisia abrotanum)
2 theelepels fijngehakte lavas of maggikruid
(levisticum off.)
2 afgestreken theelepels gemalen peper
2 teentjes knoflook door de pers gedrukt
3 theelepels appelazijn
2 blikjes (van 425 gr.) gepelde tomaten

1200 gr. gekookte krielaardappeltjes
1 eidooier
2 eetlepels water
3 theelepels citroensap
3 theelepels kruidenazijn
1 afgestreken eetlepel mosterd
een paar druppeltjes Worcestershlresauce
300 cc. olie naar keus (olijf- maïs- arachide- of andere)
1
y2 eetlepel fijngehakte hyssop
2 eetlepels fijngesneden bieslook of fijngehakte ui.

Van de hyssop. het citroenkruid. de peper, de ansjovis
met de olie, de knoflook en de azijn in een vijzel
een pommade maken. Met de scherpe punt van een mes
de heilbotmoten ± Vs cm. diep kruiselings inkerven
(haaks op de graat, dus niet aan de huidzijde),
aan één kant van de moten.
De moten nu in een beboterde ovenschotel rangschikken,
zodat ze er juist inpassen en de pommade in de
inkervingen wrijven.
Het sap van de tomaten en de grofgehakte tomaten ovet
de vis uitspreiden, de schotel met een deksel of een
vel aluminiumfolie afdekken en in een middelmatig hete
oven, gedurende 30 è 40 minuten gaar laten worden.
Voor het opdoen bestrooien met de lavas of bij gebrek
daaraan selderij of peterselie.

Voor dit recept kunt u goed gebruik maken van
de overgebleven gekookte aardappeltjes van een vorige
maaltijd.
Mochten deze aardappeltjes niet zo “kriel" zijn,
dan kunt u ze in ongeveer % cm. dikke plakjes snijden.
Ze mogen niet zo gaar zijn dat ze uit elkaar vallen.
Met de bovengenoemde ingrediënten maakt u een
mayonnaise waaraan u tenslotte de bieslook of ui en de
hyssop toevoegt.
Deze goed maar voorzichtig door de aardappeltjes
mengen en op doen met wat achtergehouden bieslook,
die erover gestrooid wordt.

In tegenstelling tot vele andere in dit werkje genoemde kruiden is de jeneverbes
nu eens niet uit Azië of het Middellandsezeegebied afkomstig, maar vindt
het zijn oorsprong in de Alpen en de bergachtige streken en heidevelden ten Noorden
daarvan tot in Scandinavië toe.
Afhankelijk van zijn standoord kan de jeneverbes een struik van 50 cm. tot 4 m. hoog
worden en als boom wel tot 7 m. groeien.
De jeneverbes waarvan in het oude testament sprake is moet een andere struik
geweest zijn.
Er bestaat echter wel een Zuid-Europese jeneverbessen-soort die aan de juniperus
communis verwant is.
Vondsten van bessen en andere onderdelen van de plant in prehistorische
paalwoningen in Zwitserland wijzen erop dat het gebruik van de jeneverbes al heel
vroeg bekend was.
Vanaf de vroege middeleeuwen heeft de plant, gezien de veelvuldige beschrijvingen
in geschriften en kruidenboeken, altijd zeer in de belangstelling gestaaan.
Culinair wordt alleen gebruik gemaakt van de gedroogde bessen, die na 2, soms
3 jaar, rijp zijn.
Medicinaal worden practisch alle delen van de plant gebruikt. Onze jenever dankt zijn
naam aan deze bes; ook bij de bereiding van gin en Steinhäger komen
jeneverbessen te pas.
Wat het gebruik in de keuken betreft kan men in het algemeen stellen dat
de jeneverbes goed past bij het wild dat er dagelijks mee in aanraking komt;
ook bij vis en niet te vergeten in zuurkool voelt het zich goed thuis.

Le Saupiquet des Amognes

Jeneverbessensaus

Dit recept werd in de Middeleeuwen voornamelijk
bij konijn toegepast maar tegenwoordig meer bij ham.

voor 6 personen:
geschikt bij wild- en lams-gebraad

Ham, gekookte: 2 plakken van in totaal ± 150 gr. per
persoon. De genoemde kwantiteiten voor de saus
zijn voldoende voor zeker 10 personen of meer. De saus
is echter zonder de toevoeging van de room wekenlang
houdbaar in de koelkast en Ideaal te gebruiken bij
het binnenwandelen van onverwachte gasten, mits u
natuurlijk een reserveblikje ham in voorraad houdt.

50 gr. fijngesneden wortel
50 gr. fijngesneden selderij knol
50 gr. fijngesneden ui
25 gr. boter
4
blaadjes rozemarijn
15 gebroken jeneverbessen
20 gram bloem
250 cc. bouillon
100 cc. room
20 cc. cognac
zout

250 gr. gesneden uien
±50 jeneverbessen
15 gr. glacé de viande
125 cc. water
100 cc. kruidenazijn
30 gr. reuzel
20 gr. olijfolie
50 gr. bloem
125 cc. bouillon
25 gr. paneermeel of broodkruim
75 cc. rode wijn
75 cc. witte wijn
1 eetlepel gemberstroop
1 mespuntje kaneel
300 cc. room

De uien met de jeneverbessen (gebroken) en het water,
de kruidenazijn en de glacé de viande (mag vervangen
worden door bouillon-blokjes) opzetten op laag vuur
en langzaam gaar laten worden.
Ondertussen in een andere pan van de olijfolie, de reuzel
en de bloem een lichtbruine roux maken en laten afkoelen.
Zodra de uien gaar zijn deze met hun vocht door een
zeef drukken en de bouillon toevoegen; dit geheel
weer aan de kook brengen en al roerende met een garde
op de roux gieten, op laag vuur laten binden en er de
rode en witte wijn bijgieten; tenslotte het broodkruim
of paneermeel en de gemberstroop en kaneel al roerende
toevoegen.
Afhankelijk van het aantal personen een deel van
de saus op gewenste dikte brengen met een scheutje room.
Deze saus over de plakken ham gieten die u ondertussen
opgewarmd heeft in wat hete bouillon of, als de ham
vrij zout van zichzelf is, in wat water. Niet laten koken.

De fijngesneden wortel, selderij-knol, ui, de rozemarijn
en de jeneverbessen in de boter gaarsmoren,
op laag vuur.
Er al roerende de bloem inzeven en licht laten kleuren.
Even laten afkoelen en er roerende de kokende bouillon
opgieten; nog een minuut of tien zachtjes laten
pruttelen en vervolgens in een andere pan door een zeef
drukken.
Afmaken met de room en de cognac, op smaak brengen
met een snufje zout.
Ook kunt u een deel van de bouillon achterhouden
en er de pan waar uw lams- of wildgebraad in
klaargemaakt is mee blussen en dit door de saus
mengen; het teveel aan vet eerst even afgieten!
Deze saus in combinatie met b.v. een lamsschouder kan
ook heel goed een vleugje knoflook verdragen.

Niet alles wat onder de naam kaneel in de handel wordt gebracht is werkelijk kaneel.
De echte kaneel, afkomstig uit Ceylon, is de gedroogde binnenbast van de
kaneelstruik of -boom, een lid van de laurier-familie.
Uit o.a. China, Indo-china en Indonesië komt de cassia die veel overeenkomst
vertoont met de kaneel.
De smaakverschillen tussen beiden zijn moeilijk onder woorden te brengen maar zijn
misschien nog het beste te beschrijven als een meer subtiele en fijnaromatische
smaak van de kaneel ten opzichte van de meer “brutale” en scherpere smaak
van de cassia.
Kaneel is een van de oudst bekende specerijen. Dertig eeuwen vóór onze
jaartelling werd er in China al over gerept en in de bijbel wordt het meerdere malen
vermeld, zoals o.a. in Spreuken 7 vers 17: “Ik heb mijn leger met mirre, aloë en
kaneel welriekend gemaakt.” 7 vers 18: “Kom laat ons dronken worden van minnen
tot de morgen toe; laat ons ons vrolijk maken in grote liefde.” Hieruit blijkt óók
dat de kaneel niet alleen in de keuken werd gebruiktI
In tegenstelling tot de meeste andere landen geeft men in de Verenigde Staten
de voorkeur aan cassia boven de kaneel.
Kaneel wordt hoofdzakelijk gebruikt in zoete spijzen, nagerechten, compotes,
dranken zoals grocs, vele soorten kruidoek, speculaas.
Ook in de likeur- en cosmetica-industrie speelt de kaneel een belangrijke rol.

Kandeel

Soufflé glacé au canelle

Het is de traditionele kraamdrank
(maar niet alleen dèn):

Voor ongeveer 12 personen

2 pijpjes kaneel
10 kruidnagelen
de schil van een citroen
100 gr. basterdsuiker
8 eidooiers
1 theelepeltje zout
1 fles Rijnwijn
1 fles zoete witte wijn
2 dl. water

3 eidooiers
1 ei
65 gr. bruine basterdsuiker
65 gr. druivensuiker (dextropur)
50 cc. droge witte wijn
snufje zout
1 afgestreken eetlepel poederkaneel
50 cc. marasquin
300 cc. stijfgeslagen slagroom

Gedurende een uurtje de kaneel, citroenschil en de
kruidnagelen zachtjes in het water laten trekken;
de kruiden eruit zeven en het aftreksel laten afkoelen.
Ondertussen de eidooiers met het zout en de suiker
opkloppen. In een geëmailleerde pan au bain-marie
al kloppende met een garde de wijn en het
kruidenaftreksel aan de eidooiers toevoegen totdat een
gebonden maar drinkbare massa verkregen wordt.
De kandeel behoort niet in glazen maar in kommetjes
gepresenteerd te worden.

Dit recept, is niet moeilijk te bereiden, maar vereist enige
nauwkeurigheid wat betreft de volgorde van handelingen.
U zet een twaalftal potjes, of glazen klaar en doet alle
ingrediënten behalve de room en de marasquin in een
geëmailleerde steelpan.
De room halfstijf kloppen.
Ondertussen de pan met water (bain-marie) op het vuur
zetten en een bak met koud water klaarzetten.
De inhoud van de steelpan au bain-marie opkloppen met
een garde tot ongeveer half de stijfheid van de opgeslagen
room, de pan nu overbrengen naar het koudwaterbad
en doorgaan met kloppen totdat het geheel is afgekoeld,
op de temperatuur van de room. Voorzichtig de marasquin
er doorroeren, en de intussen stijfgeslagen room er
doorheen mengen met een spatel.
De potjes vullen en meteen in het diepvriesvak van uw
koelkast plaatsen, 's Morgens gemaakt kunnen ze
'savonds geserveerd worden.
Eventuel opdoen met een paar rozetjes gespoten room
en een klein scheutje marasquin.

Wat wij kappertjes noemen, zijn de bloemknoppen van een ongeveer één-meter hoge
doornachtige struik, afkomstig uit de Middellandsezee-gebieden, meer speciaal
uit de Franse Provence met als centrum Roquevaire.
Ook wordt deze struik gevonden op de oude stadswallen van Jeruzalem.
Ze komen doorgaans geconserveerd in de handel en wel op azijn, dadelwijn,
zout, olie.
Men onderscheidt de volgende kwaliteiten: Non pareilles, Surfines, Fines, Mi-fines
en communes.
Ze worden veel gebruikt bij koud vlees, gekookt vlees, koude zowel als warme
visgerechten en bij eiergerechten.
Ze horen bij een steak tartare, poule au pot en voelen zich uitstekend thuis bij
zondoorstoofde groentes zoals b.v. tomaten, aubergines e.d.
De kappertjes worden eetlustopwekkend genoemd en wat mij betreft kan ik dat alleen
maar beamen!
44

niet eenvoudig een keuze te doen uit de vele r pten waar kappertjes In verwerkt worden, maar hier
volgen dan twee van mijn maar ook door anderen meest geliefde recepten.

Entrecôte à la rhodanienne

Beurre de Montpellier

1 flinke fijngehakte ui
1 eetlepel olijfolie
4 ontzoute ansjovis-filets
20 cc. kruidenazijn
3 è 4 knoflookteentjes
1 blaadje laurier
3 takjes thijm
2 kruidnageltjes
1 snufje pimento
zout en peper
2 eetlepels bloem
2 dl. bouillon
augurkjes
kappertjes

1
y2 Itr. water
100 gr. waterkers
50 gr. peterselie
50 gr. kervel
een paar takjes dragon
25 gr. bieslook
50 gr. spinazie
25 gr. pimpernel
6 ansjovis-filets
2 è 3 augurkjes
2 eetlepels kappertjes
1 teentje knoflook
3 harde eidooiers
1 rauw eigeel
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel mosterd
sap van een halve citroen
zout en peper
175 gr. boter

Het gaat hier eigenlijk om een saus die men van tevoren
kan bereiden en die gebruikt wordt bij gebraden of
gegrilled vlees, in dit geval bij een lenden-biefstuk.
De hoeveelheid is voldoende voor ongeveer 4 personen.
In een scheutje olijfolie een flinke fijngehakte ui goudgeel
laten worden. Hieraan toevoegen: de ansjovis-filets
(fijngehakt), kruidenazijn. knoflookteentjes door de
knoflook-pers gedrukt of anders fijngehakt, een blaadje
laurier, een paar takjes thijm, 2 kruidnageltjes en een
klein snufje pimento, zout en peper. Zodra de azijn
verdampt is, de bloem toevoegen en "blond" laten
worden. Roeren I
Vervolgens bevochtigen met ongeveer 2 dl. bouillon
en al roerende laten binden; mocht de saus iets te
dik zijn naar uw zin, nog een scheutje bouillon erbij
doen.
De laurier-blaadjes en de takjes thijm eruit "vissen"
en de saus over het vlees gieten, opdoen met
fijngesneden augurkjes en een halve eetlepel kappertjes
per persoon erover gestrooid.

Dit ietwat controversiële recept, iedere zich-zelfrespecterende cuistot (het franse bargoens voor kok)
heeft zo zijn mening betreffende 't onderstaande, heb ik
samengesteld uit een aantal bekende recepten.
Het wordt voornamelijk gebruikt bij koude vis
en kalfs-vlees, maar ook bij geroosterde vis en vlees.
Zodra ongeveer anderhalve liter water kookt dit van het
vuur halen en hierin tijdens een paar minuten
de bovengenoemde kruiden dompelen. De kruiden uit het
water nemen, in een doek droogmaken en samen met
de ansjovis-filets, augurkjes (fijngesneden), kappertjes,
een fijngehakt teentje knoflook, 3 harde en een rauw
eigeel en de olijfolie fijnstampen in een vijzel.
Hieraan toevoegen: de mosterd, zout, peper en het
citroensap. Dit alles vermengen met de boter.

De naam karwij schijnt van het arabische "Karawaya” te komen. De Karwij of kummel
moet men niet verwarren met de komijn; de smaak en reuk komen veel met
elkaar overeen, maar het is toch een geheel andere plant; overigens zijn het
beiden schermbloemigen.
Het is een tweejarig en winterhard kruid dat zichzelf gemakkelijk uitzaait.
De blaadjes kunnen niet meegekookt of gedroogd worden. In het algemeen worden
de gedroogde zaden het veelvuldigst gebruikt; hetzij in z’n geheel of gemalen zijn
ze in Nederland ook wel bekend onder de maleise naam djintan of djienten;
dit is echter in de meeste gevallen komijn.
Bij het meekoken van de zaden verliezen deze gedeeltelijk hun smaak.
Het is dus raadzaam ze pas op het laatste ogenblik aan een gerecht toe te voegen.
Ook de penwortels van deze plant kunnen gegeten worden. De smaak hiervan
is milder dan die van de zaden.
Karwij wordt veel gebruikt bij koolgerechten, worteltjes en aardappelgerechten,
b.v. aardappel-croquetten.
De groene ongedroogde zaden kunnen ook gebruikt worden.
Het verdient aanbeveling om de gedroogde zaden voor het gebruik een kwartiertje
in lauw-warme melk te weken.
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Oeufs brouillés au carvi

Pommes croquettes au carvi

roereieren met kummel

per persoon:
2 eieren
1 fijngehakt uitje
4 è 5 ansjovisfilets
snufje zout
peper
1 theelepel karwijzaad geweekt in
1 eetlepel room
20 gr. boter

Eieren opkloppen met een vork en vermengen met de
fijngehakte ansjovis, peper, snufje zout (rekening houden
met de zoute ansjovis), de karwij en de room.
Het fijngehakte uitje smoren in de boter, zodat het gaar
wordt zonder te kleuren; dit op laag vuur.
De vlam iets hoger draaien en ongeveer 4/5 van het
eiermengsel toevoegen; dit al roerende met een vork
laten stollen en van het vuur af er de rest van de eieren
bij doen. Op deze wijze blijft het roerei smeuïg.
Opdoen op toast of stokbrood. Eventueel, indien
voorhanden, wat versgehakte groene karwijblaadjes er
over strooien.

Voor een twintigtal croquetten zijn nodig:
1 kg. aardappels
60 gr. boter
5 eieren
zout± 10 gr. voor het kooknat per liter
peper
nootmuskaat
voor het uiteindelijke recept:
2 eetlepels karwijzaad, vers of gedroogd
paneermeel

De aardappelen koken, afgieten en laten drogen
en warm door een pureepers of zeef drukken.
Flink roerende, liefst met een houten lepel met een
gaatje, er 2 hele eieren en 3 eidooiers losgeslagen
plus de gesmolten boter doorheen werken.
Nu voegt u aan de puree 2 eetlepels karwij, eventjes met
een scherp mes gehakt en in zo min mogelijk melk
geweekt bij gedroogde karwijzaden toe.
Op smaak brengen met zout, peper en een beetje
gemalen nootmuskaat.
Het geheel uitstrijken op een beboterde plaat ± 1 y2 cm.
dik en laten afkoelen, om uitdrogen te voorkomen
er een beboterd vel vetvrij papier opleggen.
Hierna snijdt u hieruit rechthoekjes van ± 50 gr., vormt ze
met de hand tot grote “kurken" en haalt ze eerst
door een losgeslagen ei, aangemaakt met een snufje
zout, peper, druppeltje Worcestershiresauce,
paar druppels water en een paar druppels olie (een z.g.
' anglaise") en daarna door het paneermeel, zodanig
dat ze overal even goed met paneermeel bekleed zijn.
In de frituur bakken en opdoen, gegarneerd met
peterselie en/of takjes verse karwij.

Een veelomstreden plant die al in de grijze oudheid bekendheid genoot en naar men
aanneemt oorspronkelijk uit Mongolië kwam. Beurtelings werd het door de eeuwen
heen geprezen en verafschuwd. Ook heden ten dage zullen er wel net zo veel
tegenstanders als liefhebbers van dit overigens zo gezond-houdende of zelfs
-makende gewas bestaan.
Gebruikt worden de uit zgn. teentjes bestaande bolletjes, het ondergrondse deel van
de plant dus.
Na het oogsten wordt de knoflook gedroogd en is dan maandenlang houdbaar.
Alhoewel de knoflook ook in een gematigd klimaat goed gedijt komt de beste
kwaliteit toch uit de landen rond de Middellandse zee; speciaal de provengaalse
knoflook heeft een goede reputatie. Wat het gebruik ervan in de keuken betreft,
daar zou wel een heel boek over te schrijven zijn, wat ook inderdaad meer dan eens
gebeurd is.
De te gebruiken hoeveelheden zijn zeker, waar het de knoflook betreft, een
kwestie van persoonlijke smaak.
Waar de één het voldoende vindt zijn houten slabak met een half teentje
in te wrijven, daar zal de ander pas gelukkig zijn als hij een dozijn teentjes door
de knoflookpers gewerkt heeft over de sla of door de slasaus.
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Aïgo-Boulido (soupe à Tail - knoflooksoep)

Beurre d’ail - knoflookboter

1 Itr. water
8 è 10 teentjes knoflook (of meer?!)
1 blaadje laurier
2 blaadjes salie
2 takjes thijm
1 eetlepel olijfolie
facultatief: vermicelli of een ei per persoon
broodcroutons
bieslook

250 gr. roomboter
25 gr. peterselie van de steeltjes ontdaan
15 gr. knoflook fijngehakt
7 gr. sjalotten (liefst de franse echalotes grisest)
fijngehakt
3
gr. gemalen peper
7 gr. zout

Op één liter water 8 è 10 gepelde en fijngesneden teentjes
knoflook, de laurier, salie, thijm en olijfolie toevoegen
alsmede wat gemalen peper en per liter ongeveer
10 gr. zout.
10 a 15 minuten laten koken en voor het opdoen de
kruiden er uit vissen. U kunt deze soep nu zo
zondermeer serveren maar het is natuurlijk niet verboden
om in elk soepbord een paar croutons, (dunne schijfjes
(stok-)brood in de olijfolie gebakken.) te leggen
en/of per persoon een losgeklopt ei aan de kokende
soep toe te voegen en er voor het opdoen wat
fijngesneden bieslook over te strooien I

In een vijzel alle ingrediënten behalve de boter fijnwrijven
tot een papje.
Er nu beetje bij beetje de zachte boter doormengen.
Als deze massa goed vermengd is er met behulp
van vetvrij papier rolletjes van draaien; liever niet in
alluminium-folie, want dit gaat oxyderen.
In de koelkast bewaren. Het is vrij lang houdbaar en voor
velerlei doeleinden te gebruiken.
Om er een paar te noemen: bij slakken (Escargots è la
bourguignonne), een plakje op uw biefstuk vlak voor
het opdoen; een klontje ervan in de soep om deze op
smaak te brengen; er plakjes stokbrood mee insmeren en
ze even onder de grill leggen (Op die manier eet u een
heel stokbrood op voordat u aan het hoofdgerecht
toe bent!).

De kruidnagel vindt zijn oorsprong op de Molukken maar de grootste producenten
zijn tegenwoordig Zanzibar en Pemba.
In China en India was de kruidnagel al ver voor onze jaartelling bekend.
Eerst ten tijde van het Romeinse keizerrijk verscheen de kruidnagel in de landen
rond de Middellandse zee.
De kruidnagels zijn de gedroogde bloesemknoppen van een boom uit de
Myrte-familie; deze bomen kunnen een hoogte van + 10 meter bereiken.
Zijn zeer sterk kruidige smaak en geur ontleent de kruidnagel aan een etherische
olie die het bevat, eugenol genaamd.
Kruidnagelolie wordt veel in pharmaceutische-, cosmetische- en likeur-industrie
(o. a. Chartreuse, half om half, angustora, Underbergh) gebruikt.
Sommige culinaire recepten staan toe dat de smaak van de kruidnagel overheerst,
maar in het algemeen moet men voorzichtig zijn met het gebruik ervan, dat al vlug
kan overslaan in misbruik.
Men kruidt er vruchtengerechten (gebak: kruidkoeken) en vruchtendranken,
alsook ragouts en hamschotels mee.
De kruidnagel is ook verkrijgbaar in poedervorm.
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Geroosterde ham met kruidnagelsaus

Bisschopwijn

voor 6 personen:

900 gr. In dikke plakken (± 1 cm) gesneden, gekookte ham
35 gr. fijngehakte sjalotten
3 eetlepels olijfolie
200 gr. bechamel
1 afgestreken theelepel kruidnagelpoeder
50 cc. witte port
3 eidooiers
5 gr. zout
1 afgestreken eetlepel mosterd
1 eetlepel dragonazijn
100 cc. room (of Indien u 't mager wilt houden: melk)

De fijngehakte sjalotten met het kruidnagelpoeder in een
i/2 eetlepel olijfolie zachtjes laten gaarsmoren en
vervolgens blussen met de witte port en de dragonazijn.
Er met een garde de bechamel (zie blz. 108) doorheen
gladroeren. De eidooiers door de melk of de room slaan
en deze "liaison" al roerende op lage vlam aan de saus
toevoegen tot deze bindt; om schiften van de saus
te voorkomen de saus niet laten koken I
Op smaak brengen met ongeveer 5 gr. zout en er op het
laatste moment de mosterd doormengen.
Ondertussen heeft u de plakken ham door de resterende
olijfolie gehaald en op een grill of een grill-pan geroosterd.
De plakken ham in een warme schotel rangschikken en er
de saus overgieten. Opdoen met wat fijngesneden
bieslook of fijngehakte peterselie erover gestrooid.

1 fl. rode Bordeauxwijn
750 cc. water
1 sinaasappel
1 citroen
16 kruidnagelen
2 blaadjes foelie
1 pijpje kaneel
3 takjes thijm
suiker naar smaak 100 è 150 gr.

De wijn met het water vermengen, de kruidnagelen in de
sinaasappel en de citroen prikken en deze met de rest
van de specerijen en het kruid hieraan toevoegen.
Deze drank heel zachtjes op zeer laag vuur, b.v. een
petroleumstel (wie heeft dat nog?) met de pit op
z‘n laagst of anders een warmplaat of zelfs een
theelichtje, een paar uur laten trekken.
Dit liefst in een geëmailleerde of glazen pot. pan of kan.
Alvorens hem te serveren de suiker doorroeren totdat
deze opgelost is.
De bisschopwijn kan zowel koud als warm genoten
worden; warm op een koude winteravond voor het naar
bed gaan, of koud op een zwoele zomeravond.
Wat de wijn betreft: dit behoeft natuurlijk niet de mooiste
"mise au chêteau" van het mooiste jaar te zijn.
Het is in het algemeen echter wel zo, dat elk gerecht
of het nu een saus, soep of drank is, er alleen maar op
vooruit gaat naarmate de wijn kwalitatief beter is.

Kruizemunt, pepermunt, akkermunt, watermunt, poleimunt, plus de rest van de
ongeveer 200 soorten munt, allemaal met de karakteristieke munt-smaak/geur, maar
met subtiele verschillen, waar komen ze vandaan?
Uit Engeland zeggen de Britten; uit China zeggen de zonen uit het hemelse rijk;
zo’n beetje overal vandaan zeggen de voorzichtige botanici!
Waar u ook leeft, er zal wel altijd een muntsoort in uw tuin willen groeien.
Men oogst de blaadjes en het kruid laat zich goed drogen. Het meest bekende
gebruik ervan is wel voor Munt-thee, vooral in de Arabische wereld.
In de Angel-Saksische landen wordt het veelvuldig gebruikt in combinatie met
lamsvlees.
Ook vaak fijngehakt over doperwtjes.
Het is en blijft een kwestie van smaak wat de laaste twee toepassingen betreft.
Heeft u wel eens wat fijngehakte munt door de yoghurt gedaan? Het staat bekend
als een zeer goed spijsvertering bevorderend kruid. Waarom in plaats van het
gebruikelijke kopje mokka na het eten niet eens een potje munt-thee zetten?
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Mint sauce

Munt siroop

50 gr. verse munt-blaadjes
3 eetlepels water
iy2 eetlepel bruine basterd-suiker
snufje zout
2 citroenen

500 gr. suiker
200 cc. water
50 gr. gekneusde munt-bladeren

Ongeveer 50 gr. verse muntblaadjes fijnhakken.
In 3 eetlepels kokend water anderhalve eetlepel bruine
basterd suiker oplossen met een snufje zout plus het sap
van 2 flinke citroenen. Hier de gehakte munt aan
toevoegen. Een paar minuten laten doorpruttelen
en vervolgens laten afkoelen.

Munt siroop is voor meerdere doeleinden geschikt zoals
b.v. het maken van munt-limonade, maar het kan ook
gebruikt worden bij desserts en vruchtensalades.
Een pond suiker oplossen in 200 cc. water en hieraan
50 gr. gekneusde muntbladeren toevoegen.
Op niet te heet vuur aan de kook brengen en gedursnde
5 min. al roerende laten borrelen. De munt eruit zeven.
Laten afkoelen en in flessen met een goed sluitende kurk
bewaren.
Door de hoeveelheden te variëren kan men natuurlijk een
hetzij dikkere stroop of een sterkere muntsmaak
realiseren.

Er bestaan vele soorten laurier en het franse gezegde: “Savoir les distinguer c’est un
peu se couvrir de lauriers devant ses amis.” (ze weten te onderscheiden is een
beetje zich met de lauwerkrans omhangen voor z’n vrienden) gaat ook op voor
schrijver dezes, die zich hierbij liefst bescheiden opstelt.
De laurier is inheems in die landen die aan de Middellandse zee grenzen.
De bladeren komen meest gedroogd in de handel, ook wel In poedervorm.
De laurier wordt in soepen en sausen en bij het braiseren, stoven en pocheren van
vlees en vis gebruikt.
In elk bouquet garni hoort een blaadje laurier te zitten. Men moet het gebruik
ervan niet overdrijven, anders wordt de smaak van het gerecht te bitter.
Laurier is eetlust verwekkend.
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Steak de veau nobilis

Soupe au baton

voor 4 personen:

4 kalfsbiefstukken
het sap van een citroen
een theelepel poederlaurier
een grote ui
4 ei-dooiers
4 dl. bouillon
een eetlepel fijngehakte peterselie
2 eetlepels olijfolie
paar takjes fijngehakte seldery

Een kalfsbiefstuk inwrijven met citroensap, poederlaurier
en gemalen peper.
Terwijl dit in de biefstuk trekt een ui aan dunne ringen
snijden en een eigeel losslaan in een dl. bouillon met een
snufje poederlaurier en flink wat vers gehakte
peterselie.
De biefstuk snel in hete olijfolie aanbraden en aan beide
zijden zouten; op een lage vlam gaar laten worden.
De biefstuk uit de pan halen en warm houden;
in hetzelfde vet de uienringen blond laten worden en
blussen met een klein scheutje bouillon.
Op lage vlam het eigeel/bouillon mengsel toevoegen en
al roerend laten binden.
Op tijd van het vuur halen, anders schift de sausl
De saus over de biefstuk gieten en opdoen met wat
finjgehakte seldery.

Dit recept is meer een speelse curiositeit, geschikt voor
diegenen die niet over een vette huishoudbeurs
beschikken.
Deze soep wordt tijdens de winter in de provenpaalse
dorpjes bereid, als er weinig of geen verse groentes ter
beschikking staan.
In een pan brengt men een hoeveelheid (afhankelijk van
de gewenste dikte van de soep en de bindkracht van het
bindmiddel) water aan de kook, waarin men een paar
blaadjes salie, een paar teentjes knoflook plus wat zout
en gemalen peper doet. Ondertussen het meel
van peulvruchten of mais, ongeveer een pond. aanlengen
met een beetje water (gemalen capucijners, witte of
bruine bonen, maïzena etc.)
Zodra het water kookt dit mengsel er aan toevoegen al
roerende met een lepel van ...laurier-houtl
Een laurierblaadje in het kokende water mag natuurlijk
ook, en wie belet u om in plaats van water bouillon
te gebruiken?
Even laten doorkoken en er voor het opdoen een paar
lepels olijfolie aan toevoegen.
Mocht er geen peulvruchtenmeel voorhanden zijn
dan kan men ook diezelfden in gekookte
vorm door een zeef drukken. Restverwerking?!

De wilde of overblijvende marjolein wordt ook wel eens majoraan genoemd,
maar deze naam slaat toch meer op de Majorana hortensis, die eenjarig is en gezaaid
moet worden, alhoewel in zuidelijke en warmere streken sommige soorten
overblijvend zijn. De majoraan heeft een veel sterker aroma dan de marjolein en er
zijn niet onbelangrijke geur- en smaakverschillen tussen de beiden.
We zullen ons echter hier tot de marjolein beperken.
Men gebruikt de blaadjes, die ook goed gedroogd kunnen worden. Het is goed te
gebruiken samen met basilicum en rozemarijn. Het past uitstekend bij kalfsvlees en
zomergroenten, speciaal bij allerhande tomatengerechten, tomaten-salades, -soepen
en -sausen.
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Gevulde tomaten met marjolein

Marinade voor geroosterd vlees

voor 4 à 5 personen:

voor 4 personen:

1 kg. tomaten van zo’n 100 gr. p. 8t.
1 blikje tonijn van 250 gr.
250 gr. selderijknol
250 cc. aioli
2 eetlepels fijngehakte marjolein
zout en gemalen peper
voor y2 Itr. aïoli:
5 è 7 knoflookteentjes
1 eidooier
y2 Itr. goede olijfolie
sap van 1 citroen
zout, peper

50 cc. olijfolie
1 afgestreken eetlepel fijngehakte marjolein
1 knoflookteentje door de per6
1 theelepeltje zout, wat gemalen peper

Met een scherp mes de kapjes van de tomaten snijden
en met een koffielepeltje voorzichtig uithollen.
Ze van binnen met wat zout, gemalen peper en de helft
van de fijngehakte marjolein bestrooien en koel
wegzetten.
De tonijn en in kleine blokjes (3 è 4 mm. in 't vierkant)
gesneden selderijknol aanmaken met een sauce aioli.
De aïoli maakt u als volgt:
In een vijzel 5 è 7 knoflookteentjes fijnstampen, of door
een knoflookpers persen, een eidooier toevoegen,
licht zouten en al roerende beetje bij beetje de olijfolie
bijgieten. Zodra de saus te dik dreigt te worden
(pas op voor schiften!) een lepeltje lauwwarm water
bijvoegen wat tegen het eind van de procedure door het
citroensap vervangen wordt. Op smaak afmaken
met peper.
De tomaten met het tonijn-selderij-aïoli-mengsel vullen en
met de rest van de fijngehakte marjolein bestrooien.
De inhoud van de tomaten kunt u verwerken in een
tomaten-saus of -soep of gewoon als een jus de tomatesl

Alles in een ondiepe schaal goed dooreen mengen en er
uw tournedos, entrecôtes, lams- of kalfs-côteletten
onder regelmatig draaien een uurtje voor het grillen in
laten marineren. Tijdens het grillen uw vlees voordurend
met de marinade penselen. Aan deze marinade kunt
u gerust ook nog wat thijm en/of rozemarijn toevoegen.

Naast de zwarte mosterd bestaat er ook de witte (Brassica alba of Sinapis alba)
die iets minder scherp is dan de zwarte.
Van oorsprong een plant van de Middellandse zeekusten, hebben de Romeinen hem
meegenomen naar het Noorden, zodat hij nu over geheel Europa verspreid is.
Overigens wordt de mosterd tegenwoordig practisch overal verbouwd.
De Chinezen verbouwden trouwens al mosterd 3000 jaar geleden. De fijngemalen
mosterdzaden leveren het mosterdmeel, grondstof voor de ons bekende mosterd.
Hieraan komen ook nog azijn, zout, suiker en diverse kruiden te pas.
Ook bij het inmaken van augurken worden mosterdzaden gebruikt. Het culinaire
gebruik beperkt zich practisch uitsluitend tot de ons bekende mosterd uit het
potje of de tube.
Toch kunnen de jonge blaadjes van diverse mosterdsoorten als sla gebruikt worden,
b.v. ter vervanging van waterkers of tuinkers.
Het is raadzaam om bij gebruik in sausen en soepen de mosterd pas op het laatste
moment toe te voegen want bij het meekoken heeft de mosterd de neiging
om aan het gerecht een bittere smaak te geven.
Mosterd wordt graag gebruikt bij gebraden of gegrilled varkensvlees, gestoofd of
gekookt vlees en worst, al dan niet zo uit het potje of verwerkt in sausen.
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Côte de porc à la moutarde

Oeufs sur toast à la moutarde
voor 2 personen:

4 varkenskarbonades
1 eetlepel geraspte sinaasappelschil
1 eetlepel mosterd
2 theelepels bruine suiker
1 eetlepel room
zout

Een papje maken van de mosterd, room, geraspte
sinaasappelschil, bruine suiker en zout naar smaak,
ongeveer een theelepel.
Met de helft van dit mengsel de karbonades aan een
kant insmeren en ze ongeveer 8 minuten onder de
grill leggen, vervolgens de andere kant van de
karbonades met de resterende helft insmeren en ook
deze kant ongeveer 8 minuten onder de grill geven.
Opdoen met frisse sla en b.v. pommes frites.

2 gepocheerde eieren
2 sneedjes brood
30 gram boter
50 gram ham On kleine dobbelsteentjes)
1 eetlepel knoflookolie (pag 111)
100 gram sauce bechamel (pag 108)
30 cc. room
3 druppels Worcestershiresauce
2 eetlepels geraspte kaas
1 afgestreken eetlepel mosterd

Een pannetje met water, ter hoogte van ongeveer 8 cm.,
met daarin een eetlepel azijn tegen de kook aanbrengen.
Ondertussen een ei in een kopje breken.
Met een houten lepel een draaikolkje in het water maken
en daarin voorzichtig het ei laten glijden, even laten
stollen en vervolgens op dezelfde manier even voorzichtig
het tweede ei erin laten glijden.
5 minuten zachtjes laten pocheren zodat het geel nog
zacht is, uit het water halen en laten uitlekken op
een servet.
De eieren warmhouden door er een in heet water
warmgemaakt servet overheen te leggen.
Ondertussen de 2 sneedjes brood in de boter plus de
knoflookolie in een koekepan bakken.
De saus kan men van tevoren klaarmaken. De bechamel
vermengen met de ham, Worcestershiresauce, room,
en kaas; op een niet te hoog vuur opwarmen tot de kaas
goed gesmolten en vermengd is. Op het laatst
de mosterd toevoegen en er goed doorheen roeren.
De eieren op het gebakken brood plaatsen, de saus
erover gieten en in een hete oven gratineren.
Onmiddellijk heet opdoen.

Zwarte en witte peper zijn eigenlijk hetzelfde; het verschil schuilt echter In het
volgende: Zwarte peper: hele onrijpe vrucht van de piper nigrum, in de zon of
kunstmatig gedroogd. Witte peper: rijpe vruchten, via zoutwaterbad van de
donkerrode schil ontdaan en gedroogd.
De zwarte peper is iets scherper dan de witte.
De peper mag zo al niet als de meest bekende, toch wel tot de meest verbréide
specerij ter wereld gerekend worden.
Merkwaardig genoeg vormt een land als Spanje hierop een uitzondering; in plaats
van peper wordt hier veel meer pimento gebruikt.
Het is natuurlijk het beste om de peperkorrels zelf te malen; de klaargemalen
peper in de handel heeft vaak al veel van zijn aroma verloren
Ideaal is een pepermolen met zwarte peperkorrels in de keuken en een met
witte op de tafel.
Plaatsen van herkomst o.a. India, Indonesië, Serawak, Ceylon, Brazilië en
Madagaskar.
Van laatstgenoemd eiland wordt tegenwoordig veel peper in rauwe toestand in blik
geconserveerd geëxporteerd.
Uit esthetisch oogpunt verdient het aanbeveling voor witte sausen, gebonden soepen
e.d. gemalen witte peper te gebruiken. Vanwege de bij de zwarte
gemalen peper zichtbare zwarte "pikkeltjes”.
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Oeuf en cocotte au poivre vert

per persoon:
1 ei
± 20 gr. groene peperkorrels
snufje zout
y2 teentje knoflook
1 druppel Worcestershiresaus
2 eetlepels room
wat gehakte peterselie

Een ramequin (klein vurrvast potje) insmeren met boter
en er voorzichtig een ei in breken zonder dat de dooier
kapot gaat. Het potje in een pannetje met ± 2 cm.
water erin op ‘t vuur zetten, deksel erop en op de
gewenste gaarte brengen.
Het geel behoort nog zacht te zijn, maar sommige
mensen houden van meer of minder gaar; met de vinger
voelen I
Ondertussen in een klein koekepannetje de room met
de fijngedrukte peperkorrels, (gaat het best met een lepel
in een kopje) zout. Worcestershiresaus plus y2 teentje
knoflook door de pers, plus fijngehakte peterselie
laten inkoken zodat het een sausje wordt.
Dit sausje over het ei gieten en opdoen.
Stukje stokbrood erbij?

Steak au poivre vert

per persoon:
1 biefstuk van de haas ± 150 gr.

± 20 gr. groene peperkorrels
snufje zout
1 eetlepel cognac
30 gr. boter
1 eetlepel bouillon
3 eetlepels room

De biefstuk met de scherpe punt van een mes
kruisgewijze insnijden, ongeveer 1/2 cm. diep.
Hier de fijngewreven peperkorrels en zout inwrijven.
In de hete boter snel aan beide kanten aanbraden
en daarna het vuur iets lager draaien en de biefstuk op
gewenste gaarte brengen.
Het vuur hoger draaien en flamberen met de cognac,
blussen met de bouillon.
Biefstuk uit de pan nemen, in een warme schotel leggen
en ondertussen de room in de pan gieten en laten
indikken.
Saus over de biefstuk gieten.
Te serveren met pommes frites en gemengde salade.

peterseLLe

De peterselie is wel het meest verbreide en bekendste kruid,
maar helaas houdt bij de-peterselie de kruidenkennis en het gebruik ervan bij
de meeste mensen op.
We kunnen, ik geloof wel zonder overdrijving, vaststellen dat de peterselie overal
waar iets groeien wil verbouwd wordt.
Er bestaan diverse soorten peterselie o.a. de gewone snij-peterselie,
de gekrulde of kroes-peterselie en de wortel-peterselie, special verbouwd voor
het gebruik van zijn dikke penwortel.
Het groen van de peterselie kan gedroogd worden, maar verliest daarbij veel van zijn
smaak.
De wortel-peterselie kan niet gedroogd worden omdat het dan vrij snel bederft.
Het wordt vooral in soepen gebruikt, liefst vlak voor gebruik vers uit de grond
trekken.
De gekrulde peterselie wordt veel als versiering gebruikt, meestal in verse, rauwe
vorm, maar ook wel eens in de frituur gebakken.
Versgehakte peterselie vindt zijn plaats in soepen, sausen, vlees- en visgerechten.
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Petrdselium sativum

Peterselie-saus

Olijven in peterseliesaus

voor 4 è 5 personen:

1 ui van ± 75 gr.
130 gr. peterselie-wortel
1 theelepeltje cardamon
150 cc. room
1 eetlepel kappertjes
peper en zout
bouillon

De ui grofgehakt en de schoongemaakte peterselie-wortel
in voldoende bouillon om ze te bedekken gaarkoken
en ze vervolgens door een zeef drukken (als u toch al
een pan met bouillon op hebt staan met daarin ui en
peterselie-wortel, dan kunt u ze natuurlijk daaruit
betrekken) de cardamon en room toevoegen; met peper
en zout op smaak brengen en op de gewenste dikte
laten inkoken.
Vlak voor het opdoen er een lepel kappertjes doorroeren.
(Een half teentje knoflook door de saus smaakte ook
heel goedl)

Door de algemene bekendheid van dit kruid zou men
kunnen concluderen dat recepten met peterselie als
karakteristiek bestanddeel, te over zouden zijn;
dit is echter niet het geval.
De recepten waar de peterselie een hoofdrol beschoren is,
zijn uitermate schaars en ik ben dus wat het eerste
recept betreft aan het experimenteren geslagen met als
resultaat een peterseliesaus, die geschikt is om bij
gegrilled vlees te serveren.

500 gr. groene olijven
3 eetlepels olijfolie
1 eetlepel kruidenazijn of citroensap
3 eetlepels fijngehakte peterselie
zout en peper

De olijven met een houten hamer fijnkloppen (b.v. in een
houten vijzel) en er naar wens de pitten al dan niet
uit verwijderen.
De olijfolie, azijn of citroensap, peterselie en wat zout en
peper tot een sausje vermengen en door de olijven
roeren.
Voor het opdoen het geheel een uurtje koud laten worden
in de koelkast.
Daar de olijven van zichzelf vaak al betrekkelijk zout
kunnen zijn, het zout uit de saus laten of er zeer
voorzichtig mee omspringen I

De rozemarijn, een groenblijvende vaste plant, afkomstig van de Middellandsezeekusten, voelt zich ook in noordelijker landen thuis, mits op een beschutte,
niet te vochtige plek geplant.
De maximale geur en smaak ontwikkelt deze plant echter in warmere regionen,
zoals de Franse Provence met als centrum Nimes en in Spanje waar de plant
ook commercieel verbouwd wordt.
Er is nauwelijks een kruid te noemen dat zo sterk in de folklore verweven is en waar
zoveel legendes over bestaan.
Rosmarinus: Ros = dauw, Marinus = zee
Rozemarijn, symbool van trouw en herinnering, nog steeds in veel landstreken een
onderdeel van het bruidsbouquet of verweven in een krans op het hoofd van
de bruid, nog steeds te vinden boven of naast woning- of staldeuren voor het afweren
van boze geesten, ook nog steeds meegegeven in de gevouwen handen van een
overledene, omdat het het langst groen- en geurend-blijvende kruid zou zijn.
Het wordt veelvuldig in de likeur-industrie verwerkt (Benedictine) en ook in de
kosmetische (haarwaters, shampo’s en badzouten.)
Grazend vee mijdt de plant vanwege de sterke geur; het is echter een
uitgesproken bijenplant.
Vanwege deze sterke geur is het wel raadzaam er in de keuken uiterst voorzichtig
mee om te gaan.
Het kan goed gedroogd worden en mag ook meekoken.
Het wordt o.a. gebruikt in kruidenazijn, bouillons, tomatensausen en tomatensoepen,
marinades.
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Jarrets de veau au romarin

Côtelettes d’agneau en papillotes

voor 6 personen:

voor 4 personen:

6 stukken kalfsschenkel van
± 250 gr. met been
bloem-zout-peper
50 gr. boter
50 cc. witte wijn
250 cc. bouillon
1 takje rozemarijn
1 teentje knoflook
1 ui
1 kruidnagel
1 laurierblad
de schil van 1 citroen
300 gr. champignons
100 cc. room
voor de beurre manié:
100 gr. boter, 75 gr. bloem

4 dubbele lamscoteletten
400 gr. wortelen
200 gr. uienringen
100 gr. selderij knol
olijfolie of boter
50 cc. madeira
1 theelepel fijngehakte rozemarijn
zout. peper
4 vellen alluminium folie

De schenkelschijven zouten, peperen, met bloem
bestuiven en in de boter aanbraden, liefst in een zware
gietijzeren geëmailleerde pan.
Blussen met de droge witte wijn en zoveel bouillon, dat
de schenkel bedekt is.
Hieraan toevoegen: rozemarijn, knoflook, de kruidnagel,
geprikt in de ui, laurierblad en de citroenschil.
Dit alles op het vuur tegen de kook aan brengen
en daarna in een zachte oven plaatsen.
Gedurende ongeveer 2 uur het vlees gaar laten worden.
Ondertussen de beurre manié bereiden; Zie pag. 110
Het laatste kwartier laat u de schoongemaakte en
eventueel in halven of kwarten gesneden champignons
meepruttelen.
In een voorverwarmde schotel legt u nu de schenkels,
u zeeft de saus en voegt alleen de overgebleven
champignons bij de schenkels. De saus nu met klontje
voor klontje beurre manié al roerende met een garde,
op laag vuur, binden.
De saus afmaken met de room, eventueel nog wat binden
met een klontje beurre manié.
De saus over de schenkels gieten en opdoen met wat
fijngehakte peterselie erover.
Combineert goed met nouilles (bandmacaroni) en een bak
frisse sla.

De vellen alluminium folie, ruim twee maal zo groot qua
oppervlakte als de lamscoteletten, insmeren met hetzij
boter of olijfolie.
Hierop de aan beide zijden gezouten en gepeperde
lamscoteletten leggen.
Hierover verdelen: de aan dunne schijfjes gesneden
wortel, dunne reepjes knolselderij en de uienringen;
bedruppelen met de madeira, bestrooien met de
rozemarijn.
De coteletten nu zo hermetisch mogelijk verpakken in het
folie en in een zachte oven in ongeveer 1 y2 uur laten
garen.
Opdoen met b.v. linzensalade (pag 106) en gebakken
aardappelen.

De stempels van een in zuid-Europa groeiende crocussoort leveren ons de saffraan.
De saffraan word gedroogd, in z’n geheel, de stempels dus, of gemalen in de handel
gebracht.
Soms is enig wantrouwen bij gemalen saffraan wel op z’n plaats daar het zeer
kostbare saffraan veelvuldig vervalst werd of wordt. Tijdens de middeleeuwen raakte
menig specerijen-handelaar op de brandstapel wegens het vervalsen ervan.
Het verdient aanbeveling saffraan in het donker te bewaren daar het lichtgevoelig is.
De saffraan verdraagt geen hete boter of kokende olie en men laat het doorgaans
trekken of meekoken.
In veel traditioneel Spaanse, Portugese en Zuid-Franse recepten komt de saffraan
voor.
In de bouillabaisse, arroz con polio en paella mag geen saffraan ontbreken.
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Slempmelk

Consommé froid à la portugaise

een recept uit noordelijke streken

1 Itr. melk
2 dl. melk
4 eidooiers
4 kruidnagelen
1 blaadje foelie
y2 kaneelstaafje
1 mespuntje nootmuskaat
1 goed snufje saffraan

Een liter melk aan de kook brengen waarin
4 kruidnagelen, een blaadje foelie, een half kaneelstaafje
(of een mespunt poederkaneel) en een mespuntje
nootmuskaat plus een goed snufje saffraan. 4 eidooiers
door 2 dl. koude melk roeren en door een zeef de liter
kokende gekruide melk, al roerende hierop gieten.
Nog steeds roerende dit mengsel op een lage vlam laten
binden, maar niet laten koken, anders schift het.
Traditioneel wordt (of werd?) deze drank geserveerd bij
het schaatsen, maar ook zonder het bedrijven van
deze sport is het op koude dagen een verwarmende
drank!

2 Itr. sterke runder- en/of kippenbouillon
50 cc. witte port
4 flinke tomaten
1 komkommer
200 cc. droge witte wijn
een stevig snufje saffraan
een eetlepel fijngehakte salie

Dit is een koude soep met als basis een sterke runderen/of kippenbouillon.
Een stevig snufje saffraan laten trekken in een glasvol
witte port op de hoek van een warme plaat (liever niet
in het glasi) 4 tomaten pellen en van de pitten
ontdoen en in kleine blokjes snijden (brunoise).
Een komkommer schillen, in de lengte snijden, met een
lepel de pitten verwijderen en ook in brunoise snijden.
De tomaten en komkommer met een flink glas droge witte
wijn en ook de witte port met saffraan, toevoegen aan
ongeveer 2 liter koude bouillon.
In de koelkast goed koud laten worden en opdoen
met wat fijngehakte salie.
Deze soep is speciaal bedoeld om op een warme
zomeravond geserveerd te worden, gevolgd door een
koude vleesschotel of een lichte omelette met daarbij uw
favoriete salade)

Salie is afgeleid van het latijnse “salvare" = genezen of redden en het werd
door de Romeinen dan ook als een panacee, een middel tegen alle kwalen
beschouwd.
In het wild wordt salie vooral aan de Middellandsezee-kusten gevonden.
Men neemt aan dat het de Romeinen waren die de salie met zich mee voerden
door Europa, nadat zij er via de Grieken mee kennis hadden gemaakt.
Het zijn de bladeren van deze plant die gebruikt worden, in verse of gedroogde
vorm.
Van de gedroogde salie moet men in ’t algemeen een iets spaarzamer gebruik
maken, daar ze sterker van smaak is dan de verse.
Salie bevordert de spijsvertering en vooral bij gebraden spijzen legt men wel eens
een blaadje salie in de pan.
In Engeland kan het u wel overkomen dat u 's ochtends bij het ontbijt wat
fijngehakte salie in uw porridge vindt.
Salie is te gebruiken in pannenkoekenbeslag, bij vis- (paling!) en vleesgerechten en
de begeleidende sausen.
In Italië maakt men veel gebruik van salie bij b.v. kalfslever, kippenlevertjes en
kalfsvlees.
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Saltimbocca alla romana

Saliesaus

voor 4 personen:

voor ongeveer 8 personen:

4 kalfslapjes van ongeveer 150 gr.
4 dunne plakjes rauwe ham
± 12 blaadjes salie
50 cc. olijfolie
100 cc. bouillon
een paar druppels citroensap
50 gr. boter

75 gr. witbrood zonder korst
100 cc. melk
350 gr. fijngesneden uien
50 gr. boter
300 cc. bouillon
zout, een paar druppels citroensap
2 a 3 eetlepels salie

U neemt een 4-tal malse, iets dikker dan normale,
kalfslapjes. Deze worden in de lengte opengesneden,
maar niet te ver, zodat ze nog nèt één geheel vormen.
Een kant met 2 è 3 salieblaadjes en een dun plakje rauwe
ham beleggen, de beide kanten weer op elkaar
drukken en met een tandenstoker aan elkaar hechten.
In de hete olijfolie aan beide kanten goudbruin braden,
indien gewenst met wat zout en peper bestrooien en b.v.
op spaghetti of risotto serveren.
De olie uit de pan gieten en blussen met de bouillon plus
een paar druppeltjes citroen.
De saus afmaken door er van het vuur het klontje boter
door te roeren en ze over het vlees gieten.
Als u erg dol bent op de saliesmaak kunt u, behalve wat
fijngehakte peterselie, ook nog wat fijngehakte salie
over deze schotel strooien.

De fijngesneden uien in de boter, op laag vuur,
gaarsmoren en er zo nu en dan in roeren, zodat ze niet
kunnen aanzetten.
Na ongeveer tien minuten blussen met de bouillon en
binden met de in de melk geweekte en uitgeknepen
stukjes brood.
De saus al roerende nog even laten doorkoken met 2 a 3
eetlepels fijngehakte salie en een paar druppels
citroen.
Het is niet per se noodzakelijk deze saus te zeven, maar
indien u dit wenst kunt u het zich gemakkelijker
maken door voor het zeven even met een staafmixer met
mesjes door de saus te roeren. De saus op smaak
maken met wat zout, dit afhankelijk van het zoutgehalte
van uw bouillon.
Indien u een magerder versie van deze saus wenst kunt
u natuurlijk de uien eerst in z'n geheel gaarkoken
in de bouillon, met als bijkomstig voordeel dat u minder
tranen zult vergieten. Deze saus is geschikt om bij
gegrilled en gebraden vlees en gevogelte te serveren of
te combineren met peulvruchten.

Er bestaan vele variëteiten thijm, waarvan de Duitse winterthijm en de Franse
zomerthijm wel de bekendste zijn.
De Franse zomerthijm is iets geuriger dan de Duitse, maar alle thijmsoorten bezitten
toch in meer of mindere mate de karakteristieke thijmgeur.
Men oogst de bebladerde takjes.
De thijm verliest bij het drogen en meekoken zijn smaak niet. De gerechten waarin
men thijm kan gebruiken zijn zeer talrijk. Een doodgewone huishoudelijke bouillon
is eigenlijk incompleet zonder een takje thijm en dan te bedenken dat deze zelfde
bouillon een van de belangrijkste steunpilaren is van onze culinaire geschiedenis.
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Preisoep met thijm

Thijmsaus
voor ongeveer 6 personen:

het wit van 5 preien
5 è 6 takjes thijm
90 gr. boter
60 gr. bloem
ongeveer 1 y2 liter bouillon
peterselie en/of bieslook
facultatief een scheutje room

een fijngehakte ui
fijngehakte thijm van 4 takjes
50 gr. bloem
40 gr. boter
tomatenpuree naar smaak
600 cc. bouillon
eventueel zout en peper

De prei in heel dunne schijfjes snijden en ze met een
paar takjes thijm (de thijmsmaak mag er gerust een beetje
"uitkomen") in de boter laten gaarsmoren.
In plaats van de takjes kunt u ook de blaadjes fijnhakken,
zodat u later de takjes er niet hoeft uit te vissen.
Wat bloem er aan toevoegen en al roerende blond laten
worden. Nog steeds roerende er wat bouillon opgieten
en de soep op lage pit gaar laten koken.
Het uiterlijk van de soep gaat er op vooruit als mèt de
prei een paar in heel fijne reepjes gesneden worteltjes
worden meegesmoord.
De soep opdoen met wat fijngehakte peterselie of/en
wat fijngesneden bieslook.
Mocht u nog een restje room in de koelkast hebben staan
dan... enfin u begrijpt het wel; het is dan echter wel
verstandig om iets minder bouillon of iets meer bloem te
gebruiken, omdat anders de soep te dun zou worden.

Deze saus kunt u bij verschillende soorten gebraden
vlees gebruiken.
Zodra het stukje vlees zowel van binnen als van buiten
geheel naar uw zin is, haalt u het uit de pan
en strooit in het hierin overgebleven braadvet een
fijngehakte ui met wat fijngehakte thijm.
Blussen met wat bouillon, waarin een van uw smaak
afhankelijke hoeveelheid tomatenpuree is opgelost.
De saus binden met wat “Beurre manié" (50 gr. bloem
met 40 gr. zachte boter vermengen).
Nog even op een zacht pitje laten binden (al roerende)
en de saus afmaken met een scheutje room, op smaak
brengen met wat zout, indien noodzakelijk, en gemalen
peper, en al dan niet zeven voor het opdoen.

De vanille is een klimmende orchidee die oorspronkelijk uit Mexico stamt.
In 1519 ontdekte de Spanjaard Cortés dat de toenmalige Aztekenheerser zijn
chocoladedrank met vanille kruidde.
Eerst in 1829 gelukte het de Hollanders het Mexicaanse monopolie te doorbreken,
door een paar planten naar Java te smokkelen, waar de plant wel groeide
en bloeide maar geen vrucht wilde dragen; oorzaak: het insectensoort dat in Mexico
voor de bestuiving zorgdroeg, ontbrak op Java en dus moest er kunstmatige
bestuiving toegepast worden.
Ook de Fransen begonnen met de aanplant ervan op Reunion (het vroegere
Bourbon, vandaar de naam: Bourbon-vanille).
Tegenwoordig komt ongeveer 65% van de wereldproductie uit Madagaskar (met om
ringende eilanden). Ook hier d.m.v. kunstmatige bestuiving. Daar de bloemen maar
een paar uur in de ochtend geopend blijven moet dit zeer secuur en snel gebeuren.
De vrucht, een soort peul, wordt geplukt voor hij openspringt en ondergaat een
drietal handelingen voor het ons vanillestokje is geworden. Zeer in ’t kort komt
het neer op: vruchtweefsel doden, fermentatie en tenslotte drogen.
Men dient vanille niet te verwarren met vanilline, een synthetisch product, dat veel
gebruikt wordt ter vervanging van de echte vanille.
Vanille-suiker kunt u zelf maken door een paar vanille-stokjes in een goed afsluitbare
bus of pot suiker te bewaren.
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Crème de vanille

Poffertjes
voor ongeveer 40 poffertjes:

2 Itr. brandewijn
500 gr. suiker
50 gr. blanke stroop of glucose
4 vanille-stokjes, in de lengte open gesneden

De vanillestokjes In 3 dl. van de brandewijn gedurende
een half uurtje laten trekken. Dit aftreksel met de
suiker en de glucose aan de rest van de brandewijn
toevoegen en in een roestvrijstalen pan aan de kook
brengen. (Oppassen dat de vlam er niet inslaat I)
Gedurende een minuut of 5 laten doorkoken en daarna
laten afkoelen.
De vanille-stokjes verwijderen en door een
passeerdoek zeven. De crème de vanille in flessen
gieten en het gunstige moment afwachten om er een
glaasje van te nuttigen, b.v. na een goede maaltijd bij
een kopje mokka. Het is de moeite waard met deze
crème de vanille te experimenteren in nagerechten.

100 gr. bloem
1 ei
20 gr. gist
150 cc. melk
1 vanille-8tokje
1 snufje zout
boter, stroop en/of bruine suiker,
of:
100 gr. zelfrijzend bakmeel
1 ei
150 cc. melk
1 vanille-stokje
1 snufje zout

Het beslag voor dit traditioneel Nederlands gerecht
kan op twee manieren bereid worden: met gist of met
zelfrijzend bakmeel; het gist-recept moet zo 'n drie
kwartier rusten, het tweede recept is gebruiksklaar.
In beide gevallen brengt u de melk met vanille-stokje
aan de kook en laat het daarna tot lauw afkoelen.
Behalve de eiwitten, die u apart stijfslaat en op het
laatst door het beslag mengt, roert u alle ingrediënten
door elkaar; eventueel, met een lepel stroop erdoor.
De poffertjes-pan op het vuur zetten, de holletjes met
een kwast invetten met boter of een neutraal smakende
olie en vullen met beslag. Gebruik hiervoor een
kannetje met schenktuit, en draai de poffertjes om met
een vork.
Warm opdoen en er boter, bruine-, poederof basterdsuiker of stroop bij serveren.
Extra raffinement: een paar druppeltjes likeur er over
gieten: Crème de cacao, Grand Marnier,
Cherry Heering, Crème de vanille ! 11
Zonder de zoetigheid en de vanille met iets meer zout,
kunt u experimenteren met kruiden en specerijen,
zodat u een begeleiding voor een hoofdschotel crëert.

Waterkers komt vooral voor, zoals de naam al aangeeft, op vochtige plaatsen,
liefst in beekjes en stromend water. Bij gebrek aan zuiver stromend water wordt het
in Nederland, behalve incidenteel in Zuid-Limburg, nauwelijks verbouwd en het is
daardoor, helaas, in ons land ook vrij onbekend.
In Frankrijk wordt het vooral bij grillades geserveerd, ook wel door mayonnaise
bij koude vis; in Duitsland wordt het wel fijngehakt door quark op bruin
of roggebrood genoten.
De smaak is bitter-scherp en lijkt een beetje op radijs, ramenas en mierikswortel.
Zonder de medische aspecten betreffende de waterkers te vermelden die hier
niet van pas komen, mag er toch wel de aandacht op gevestigd
worden dat waterkers een van de meest gezond-houdende-makende kruiden is die wij
kennen, liefst vers als salade met een beetje citroensap en b.v. notenolie.
Bij verhitting boven de 40° C. verliest waterkers veel van zijn heilzame
werkzaamheid.
Bij gebruik van de in het wild groeiende waterkers is het raadzaam deze goed te
wassen en voor gebruik een kwartiertje in water met een scheutje azijn te laten
staan aangezien het soms, vooral in gebieden met veel schapen, kan voorkomen dat
zich aan de plant de larven van de leverworm vasthechten.
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Lentilles en salade
Linzensalade voor 4 à 5 personen:

voor 't kooknat:
250 gr. gedroogde linzen
y2 ui met kruidnagel erin gestoken
zout, 10 gr. per Itr. water
1 peen
paar takjes thijm
2 blaadjes laurier
paar takjes peterselie
1 knoflookteen
voor de saus:
4 eetlepels olijfolie
2 eetlepels appelazijn
1 theelepel zout
1 koffielepel mosterd
2 eetlepels fijngehakte waterkers
3 eetlepels fijngehakte ui ± 75 gr.

Alvorens de linzen voor een nacht in het water te weken
te zetten, ze even door de vingers laten glijden
en er de vaak in voorkomende steentjes uitzoeken;
ons gebit is nu eenmaal niet ingesteld op het plotseling
kauwen op stenen.
Na het weken de linzen in ruim water een paar keer
wassen en opzetten met de bovengenoemde
ingrediënten.
Voor het gemak kunt u eventueel de thijm, laurier
en peterselie in een preiblaadje wikkelen (bouquet garni)
of in een doekje binden, zodat ze naderhand
gemakkelijker te verwijderen zijn. Zodra de linzen gaar
zijn, (dat kan een uur, soms wel twee uur duren,
afhankelijk van de soort) afgieten en laten afkoelen.
Ondertussen heeft u de saus gemaakt, hetgeen inhoudt
dat u de bovengenoemde ingrediënten daartoe goed
dooreen mengt.
Bij gebrek aan appelazijn kunt u natuurlijk ook een goede
kruiden- of wijnazijn gebruiken.
De saus goed door de linzen mengen en opdoen met
als garnering een paar takjes waterkers.
Deze linzensalade kan behalve als begeleiding bij een
hoofdschotel ook als voorgerecht ter tafel gebracht
worden.

Soupe au cresson
voor 5 à 6 personen:

3
è 4 bosjes waterkers (± 100 gr. per bosje)
(afhankelijk van de kwaliteit)
60 gr. boter
30 gr. bloem
1’/2 Itr. bouillon
50 gr. rijst
1 eidooier
zout
peper
100 cc. room

De waterkers goed wassen en in ongeveer 2 helften
verdelen; de mooiste blaadjes, (u heeft ze reeds van de
stengels ontdaan) bewaren, om later fijngehakt op het
laatste moment aan de soep toe te voegen. De rest
5 minuten in de boter laten smoren.
De bloem erover zeven en al roerende gaar laten worden,
vervolgens van het vuur een beetje laten afkoelen.
Ondertussen heeft u de bouillon aan de kook gebracht;
deze al roerende met een garde op de roux gieten
en het geheel een kwartiertje op zacht vuur laten
doorpruttelen, de rijst er bij doen en laten doorkoken
totdat deze gaar is. Regelmatig roeren, zodat de soep niet
kan aanzetten.
Men kan ook voorgekookte rijst eraan toevoegen
(restverwerking?); dan behoeft de soep niet zo lang meer
te koken.
De eidooier door de room kloppen en op het laatste
moment door de soep roeren. De soep mag nu niet meer
koken I
Op smaak afmaken met wat zout en peper.
Vlak voor het opdoen de tweede helft fijngehakte
waterkers door de soep roeren.

Sauce Béchamel

Hierbij geef ik u het recept van de sauce Béchamel.
Niet alleen voor het recept van "Oeufs sur toast à la
moutarde" op pagina 74 maar ook voor algemeen
gebruik, omdat het een bassissaus is in de franse keuken
waar vele sausen van afgeleid worden, zoals
o.a. sauce Mornay (met kaas) sauce câpres
(met kappertjes) sauce raifort (met mierikswortel)
etc. etc.
Nu wordt al vlug een klont boter met bloem en een scheut
melk voor een sauce Béchamel versleten,
hetgeen echter niet het geval is. Hier dus het originele
recept volgens Auguste Escoffier.
Voor een liter:
1 Itr. melk
60 gr. boter
90 gr. bloem
8 gr. zout
peper
gemalen muskaat
y2 ui
1 kruidnagel
Bouquet garni bestaande uit:
paar takjes peterselie
paar takjes thijm
blaadje laurier
1 preiblad

De boter laten smelten en er de bloem door roeren,
lichtblond laten worden.
Ondertussen de melk aan de kook brengen.
De roux laten afkoelen en stevig met een garde roerende
er beetje bij beetje de kokende melk aan toevoegen.
De pan op zacht vuur brengen en er de halve ui,
met daarin gestoken de kruidnagel, aan toevoegen
alsmede het bouquet garni, d.w.z. de peterselie-en-thijmtakjes en de laurier, verpakt met een touwtje in het
preiblad.
Het zout, wat witte gemalen peper (zwarte peper geeft
zwarte spikkels in de witte sausl) en de gemalen
nootmuskaat er aan toevoegen.
Na een half uurtje op een zacht pitje — regelmatig roeren

om aanzetten te voorkomen — door een doek zeven.
Hierbij zjn twee personen nodig die de doek
in tegengestelde richting draaien, het is uiteraard
de klassieke en vakkundige manier. Men mag dit
natuurlijk niet van de gemiddelde huisvrouw verwachten.
Zij kan gerust, na het verwijderen van de ui en het
bouquet garni, de saus gewoon door een zeef drukken.

■

Beurre manié:
bindmiddel op het laatste moment door een saus of soep
te roeren en bestaande uit goed vermengde zachte
boter en bloem in een verhouding van 3:4.
De te gebruiken hoeveelheid beurre manié is afhankelijk
van de hoeveelheid en van de gewenste dikte van
de saus. Het is echter zeer goed houdbaar in de koelkast,
en kan voor een volgende creatie gebruikt worden.

In dit nawoord enige explicaties betreffende de in de
recepten gebezigde culinaire uitdrukkingen,
ingrediënten en handelswijzen.
Snufje zout:
hiermee wordt gewoonlijk een hoeveelheid bedoeld die
men tussen duim en wijsvinger kan houden.
Het verstandigst is het om een gerecht "op smaak"
te brengen door aanvankelijk de helft van de hoeveelheid
zout te gebruiken die men nodig acht, proeven en
eventueel nog iets toevoegen. Beter te weinig dan te veel !
Als het er eenmaal inzit kan men het er niet meer
uithalen.

Roux:
in boter, olie of andere vetsoort gaargemaakte bloem,
afhankelijk van het gebruik: blank, blond of bruin.
Om sausen en soepen te binden.
Gebruikelijke verhouding: 50 gr. boter — 60 gr. bloem.

Mosterd niet mee laten koken:
mosterd altijd het laatst aan een gerecht toevoegen en
dan niet meer laten koken omdat de soep of saus
anders de neiging heeft bitter te worden.

Eiwitten opslaan:
Bij het stijfslaan van eiwitten er voor zorgen dat zowel
kom (het meest ideaal is een koperen bassin,
maar wie heeft dat heden ten dage nog?) als garde
absoluut vetvrij en schoon zijn. Eventueel kom en garde
met een druppeltje azijn of citroensap afvegen.

Bindmiddelen:
behalve in de voorgaande recepten genoemde
bindmiddelen bestaan er nog vele andere. De toe te
passen hoeveelheden om een bepaalde binding te
verkrijgen variëren van geval tot geval en zijn het beste
vast te stellen door ervaring; indien men met een nog
onbekend bindmiddel aan het experimenteren slaat dit
niet in eenmaal maar beetje bij beetje toevoegen.
In het algemeen geldt dat men ze het beste voor het
gebruik kan aanmaken met een vloeistof zoals melk,
bouillon, water, room.

Glacé de viande:
een vlees-concentraat waarvan de bereiding in een
huishouding nauwelijks realiseerbaar is; hiervoor in de
plaats kunt u zich behelpen met bouillonblokjes van een
zo goed mogelijke kwaliteit.
Déglacer:
deglaceren = blussen d.w.z. de aangezette sappen van
b.v. een stuk gebraden vlees losmaken en oplossen
door er een scheutje vocht zoals water, wijn, melk
of bouillon bij te gieten.

Bain-marie:
warm water bad. Soepen sausen e.d. die opgeklopt
moeten worden bij gelijkmatige niet te grote hitte,
plaatst men in een tweede pan met water, hetgeen tegen
de kook aan gehouden wordt.

11

Ontzouten ansjovisfilets:
dit bereikt men door ze hetzij enige uren in koude melk
te leggen of, als men haast heeft en enig smaakverlies
op de koop toe neemt, ze eventjes onder de lopende
koude kraan te plaatsen.
Knoflook olie:
is olijf- of andere olie, waarin men een etmaal een paar
teentjes knoflook heeft laten trekken.
Pocheren van vis:
(zie tekst op pag. 10).
Sauce béchamel:
(zie tekst op pag. 108).
Nog enige opmerkingen betreffende het gebruik van
kruiden in het algemeen:
Gebruik zo mogelijk verse kruiden; zijn deze niet
voorhanden, dan gedroogde van een betrouwbare
handelaar die hierin een grote omzet heeft (dan blijven
ze bij hem ook niet te lang op de plank staan).
Hiervan niet te grote kwantiteiten inslaan; door te lang
staan gaat de kwaliteit er niet op vooruit.
De meeste kruiden zijn het best te bewaren in goed
sluitende busjes, potjes of donkergekleurde flesjes.
Gebruik niet teveel kruiden door elkaar; men “ziet"
anders door de bomen het bos niet meer.
Aan de meer of minder scherpe geur van een kruid merkt
men snel genoeg of men met de dosering voorzichtig
moet zijn. Beter eerst de helft van de gedachte
hoeveelheid gebruiken en er eventueel later nog iets
aan toevoegen.
Tenslotte, als u bij het opdoen van één van uw creaties,
vol spanning, uw gasten vraagt welk kruid erin verwerkt
zit en men blijft u het antwoord schuldig, dan zijn er

3 mogelijkheden;
• ze zijn allen snipverkouden en zonder smaakgevoel
• ze hebben er geheel geen verstand van
of • u heeft een gelukkige hand van doseren want,
uitzonderingen daargelaten, mogen de kruiden niet
domineren.
Alle succes toegewenst bij uw kruiden-experimenten!

Voor de modellen die in dit boek op ware grootte zijn afgebeeld werd kaaslinnen
gebruikt met 12 draden op één cm. Er werd gebourduurd met D.M.C. splijtgaren,
waarvan op dit materiaal twee draadjes werden gebruikt.
Het borduurwerk is voornamelijk uitgevoerd in kruissteek, voor stengels
en meeldraden werd soms met stiksteekjes gewerkt. De keuze van het materiaal
is voor kruissteek-bourduurwerk erg belangrijk. Iedere goed aftelbare stof is geschikt,
mits er horizontaal en verticaal evenveel draden per cm. aanwezig zijn.
Het mooiste resultaat wordt verkregen door zoveel mogelijk van beneden naar
boven te werken. Men maakt eerst halve kruisjes naar boven en dan weer terug.
Als regel kan men het beste in het midden van het patroon beginnen, nadat met een
rijgdraad het midden van de stof is aangegeven. Wanneer van stiksteekjes
gebruik gemaakt moet worden, is dit op het patroon aangegeven door middel van
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lijnen, die ook in het kleurschema voorkomen.
Wanneer men voor bepaalde voorwerpen liever een andere, niet aftelbare stof wil
gebruiken, kan men als volgt te werk gaan: een lapje kaaslinnen wordt op de stof
geregen, er voor zorgend dat het goed glad ligt. De plaats van het te borduren
motief kan met een draadje aangegeven worden. De naald moet verticaal door
de beide lagen heengestoken worden, precies in de gaatjes van het linnen,
waarbij de draad stevig aangetrokken wordt. Als het bourduurwerk klaar is kunnen
de draden van het kaaslinnen uitgetrokken worden, het motief staat nu op de tweede
lap stof. Hierna worden de stiksteekjes geborduurd en de bloemen (indien nodig)
omlijnd. Men kan hierbij ofwel uit de losse hand werken of de op het patroon
voorkomende lijnen op de stof tekenen. Gebruik hiervoor een krijtje zoals dat bij
het overnemen van naaipatronen gebruikt wordt; dit kan gemakkelijk weggeborsteld
worden.
113

De nummers op de patronen verwijzen naar de kleurkaart von D.M.C. splijtgaren.
Wanneer op wit linnen gewerkt wordt moeten witte bloemen met een stiksteekjê
worden omzoomd. De gebruikte kleuren zijn als volgt:
927 voor allium sativum, eugenia aromatica, laurus nobilis en nasturtium aquaticum.
320 voor vanilla fragrans.
725 voor cinnamomum zeylanicum.
962 voor de meeldraden van capparis spinoza.
Op gekleurde stof zullen eventueel ook andere bloemen omzoomd moeten worden.
Voor de namen werd één draadje 844 gebruikt.
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De toepassingsmogelijkheden van deze motieven zijn vele. Allereerst kan de
ruimte tussen de hoeken van de rand gewijzigd worden waardoor de afmeting van
het borduurwerk aangepast kan worden aan het te versieren voorwerp. Van het
randmotief kan een horizontale, verticale of gesloten rand gemaakt worden,
waarbij in ieder vakje een ander bloemmotief geborduurd kan worden. Bij het
bepalen van de volgorde is het belangrijk eerst een schema te maken, lettend op
vorm, kleur en grootte.
Op deze manier kunnen keukengordijnen, valletjes of lopers versierd worden.
Een gesloten rand, opgebouwd uit vierkanten, is geschikt voor een ontbijtlaken,
terwijl kleine onderdelen van de motieven, een bloem of blad, kunnen dienen voor
de servetjes.
Voor gedroogde kruiden en specerijen kunnen met plastic gevoerde zakjes gemaakt
worden. Deze moeten dan wel voorzien worden van een goede sluiting.
Twee kleine vierkante lapjes zijn voldoende voor een originele pannelap.
Verdere mogelijkheden zijn: omslag voor het kookboek, over-handdoeken,
onderzetters, wenskaarten en menukaarten voor een bijzondere gelegenheid.
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