Menu 13 december Wildmenu

Blini’s met gerookte zalm, zure room en appel

Pittige pompoensoep met chorizo.
chorizo.

Hindegebraad
Hindegebraad met druivensaus
Gepersileerde aardappelen

Duo van citroenmousse
&
kokossorbet met rum en rode peper

Smakelijk …
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Aperitiefhapje
Aperitiefhapje
Blini’s met gerookte zalm, zure room en appel
Ingrediënten: (4personen)
•
•
•
•
•
•
•

200 gr boekweitmeel
20 gr verse gist
pezo
2 el verse kaas (philadelphia)
1 limoen
Enkele takjes bieslook
Olie (geen olijfolie)

•
•
•
•
•
•
•

25 cl melk
2 eieren
2 el zure room
Appel
Enkele takjes dille
1 kl honing
4 sneetjes gerookte zalm

Bereidingswijze
het beslag voor de blini:
•
•
•
•
•
•
•

Meet de juiste hoeveelheid melk en verwarm ze op een zacht vuur tot
ze lauw is.
Verbrokkel de gist in de melk en roer met de garde tot de stukjes zijn
opgelost.
Schenk de melk in een ruime mengschaal met de juiste hoeveelheid
boekweitmeel.
Roer met de garde tot je een egaal beslag krijgt. Voeg een snuifje zout
toe en roer opnieuw.
Scheid de eieren en doe enkele de dooiers in de kom met het beslag.
Hou het eiwit bij voor straks!
Meng de dooiers doorheen het beslag en dek de pot af met
vershoudfolie.
Zet het beslag op een warm en tochtvrij plekje. Laat het 20 minuten
rijzen.

de zure room met appel:
•
•

•

Neem een mengschaal en schep er de zure room en de verse kaas in.
Meng beiden samen met een garde.
Schil de appel en snij het vruchtvlees in dunne schijfjes. Snij de
schijfjes fruit vervolgens in reepjes en tenslotte in piepkleine blokjes.
(brunoise) Strooi ze bij de mengeling van zure room en verse kaas.
Spoel de bieslook en de takjes dille.
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•

•
•
•
•

Verwijder de taaie steeltjes van de dille. Snipper het kruid zo fijn
mogelijk. (Overdrijf niet met de hoeveelheid dille, want het kan de
smaak overheersen.)
Snipper de bieslook in minuscule stukjes en meng alle verse kruiden
door het roommengsel.
Proef en kruid het appel-kruidensausje met een beetje zout en peper
van de molen.
Voeg een voorzichtig scheutje vers limoensap toe en breek die scherpe
smaak met een scheutje (vloeibare) honing.
Meng opnieuw en proef. Zodra de smaken goed zitten, zet je het
mengsel in de koelkast.

de blini bakken:
•

•
•
•

•

•
•

Neem het eiwit erbij en klop het tot een stevig wit schuim. Gebruik een
garde of een handmixer. Gebruik een schone vetvrije mengschaal voor
een perfect resultaat.
Neem het gerezen boekweitbeslag erbij en spatel het eiwitschuim
erdoorheen.
Verwarm de kleine blini-pannetjes op een matig vuur. Giet er een vrij
stevige scheut olie in.
Opmerking: Wie zo’n pannetjes niet bezit kan de blini ook bakken in
een grotere pan, en vervolgens elke blini uitsteken met een grote
uitsteekring of iets gelijkaardig.
Schep een kleine pollepel beslag in elk pannetje. Let op: het laagje
beslag is een flink stuk dikker dan dat van een traditionele
pannenkoek.
Laat elke Russisch pannenkoekje zo’n 2 minuten zachtjes bakken en
keer het vervolgens om.
Opmerking: Probeer de blini vers te bakken, vlak voor het serveren.
Dat levert het meest smakelijke resultaat. Bak je ze op voorhand,
warm ze dan even op in de oven.

de afwerking:
•
•

Leg de panverse blini op een bord (of doe er meteen twee). Drapeer op
elke blini een sneetje gerookte zalm.
Werk het gerecht af met een quenelle van de appel-kruidenkaas. (Zo’n
quenelle vorm je door een eetlepel met het mengsel te vullen, en de
inhoud over te scheppen in een tweede eetlepel, tot je een ovaal
balletje krijgt.)
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Soep
Pittige pompoensoep met chorizo
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•

1kg geschilde pompoen
1 ui
Mespuntje fijngehakte verse
tijmblaadjes
Harissa
Fijngehakte peterselie
Mespuntje nootmuskaat

•
•
•
•
•
•

1.25l kippenbouillon
2 teentjes knoflook
1kl fijngeraspte
sinaasappelschil
Boter
50 gr fijngesneden chorizo
pezo

Bereidingswijze
Snij de pompoen in stukken en pers de look. Pel de ui en snij in grove
stukken.
Smelt een klontje boter in een ruime pan en stoof hierin de ui en look
zacht. Voeg de pompoenstukken en kippenbouillon toe. Kruid de soep met
nootmuskaat, sinaasappelschil en tijm. Breng aan de kook.
Mix de soep met een staafmixer.
Breng op smaak met harissa en pezo
Werk af met chorizo en peterselie en serveer.
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Hoofdschotel
Hindegebraad
Hindegebraad met druivensaus en gepersileerde
gepersileerde
aardappelen
Ingrediënten: (4personen)
•
•
•
•
•
•
•
•

800 gr Hindegebraad
150 gr gerookt spek
1kg witte druiven
60 gr boter (melkerij)
Tijm
4 stronken witloof
peterselie
1kg aardappelen
(vastkokend)

•
•
•
•
•
•
•

Nootmuskaat
1 ui
1 dl witte porto of wijn
Pezo
125 ml room
suiker
blokje groentebouillon

Bereidingswijze
Het hindegebraad
Pel de ui en snijdt hem in halve ringen.
Snijd het spek in fijne repen. Bak het spek in een braadpan. Neem het
spek uit de pan maak de bakresten los en bak de uien hierin aan.
Smelt 0.5 el boter in een braadpan en bak het gebraad aan alle kanten
goudbruin. Kruid naar smaak met pezo en leg het gebraad in een
ovenschaal. Voeg de ui en het spek toe en overgiet met ½ dl witte
porto/wijn. Plaats 40’ in een voorverwarmde oven van 200°C.
Was de druiven, pel en ontpit ze.
Haal het vlees uit de schotel en pak het in in alu-folie en laat even rusten.
Warm de druiven in de saus op, werk de saus af met porto/wijn ( ½ dl ).
Bind indien nodig de saus met gebroken maïzena.
Laat de saus goed doorkoken.
Voeg de room aan de saus toe.
Het witloof
Kook het witloof gaar in een groentebouillon (zonder deksel), laat afkoelen
en snij de stronken in 2.
Bestrooi de stronken licht met kristalsuiker aan de doorgesneden zijde en
bak even aan in de pan tot de suiker is gekarameliseerd.
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De aardappelen
Schil de aardappelen en was ze zorgvuldig in koud water. Doe de
aardappelen in pan kokend en gezouten water. Laat ze zachtjes koken
met het deksel op de pan. De aardappelen afgieten wanneer ze precies
gaar zijn (+ 25min.). Bloem de aardappelen op.
Was de peterselie en hak grof.
Strooi de peterselie over de aardappelen en wentel ze in gesmolten boter.
Snijd het vlees in sneetjes van 0.5 cm en verdeel over de borden. Lepel er
de saus bij. En serveer met het gebakken witloof en de aardappelen.
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Dessert
Duo van citroenmousse & kokossorbet met rum en
rode peper
Citroenmousse

Ingrediënten: (6personen)
•
•
•

8 eieren
4 citroenen
6gr bladgelatine

•
•
•

250 gr griessuiker
8 dl room
Eventueel citroenmelisse

Bereidingswijze
Klop de eieren en de suiker en ruban
Klop de room op met de mixer.
Laat de gelatine weken in koud water.
Pers de citroenen en warm het sap op in een steelpan. Los de gelatine op
in het citroensap en laat afkoelen.
Spatel de opgeklopte room onder het eimengsel.
Voeg het citroensap met gelatine toe.
Schenk in een wijnglas en laat afkoelen in de koelkast.
Garneer eventueel met een blaadje citroenmelisse (verfrist onder koud
water) voor het opdienen.
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Kokossorbet met rum en rode peper.

Ingrediënten: (6personen)
•
•
•

200 gr suiker
1 dl room
3 rode pepers

•
•
•

3dl kokosmelk
3 el rum
200 gr fondant chocolade

Bereidingswijze
Maak een suikersiroop; breng 2.5 dl water met de suiker aan de kook tot
de suiker is opgelost.
Voeg kokosmelk, room en rum toe, zet koel weg.
Verwijder de zaadjes en zaadlijsten van de peper en snijdt het vruchtvlees
in zéér fijne brunoise.
Draai het kokosmengsel tot ijs en voeg, terwijl de machine draait, de
brunoise van peper toe.
Werk af met warme chocolade saus

