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Ingrediënten (6 personen): 

 250 gr Romaatjes 

 1 el suiker 

 Olijfolie extra vierge 

 800 gr aardappelen vastkokend, geschild 

 500 gr groene asperges 

 15 gr basilicum 

 2 el witte balsamicoazijn 

 160 gr Serranoham in reepjes 

 3 eieren, hardgekookt 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 120 °C. Verwijder de kroontjes van de tomaten, halveer ze en leg ze met 
de platte kant naar boven in de ovenschaal. Bestrooi ze met de suiker en naar smaak met zout. 
Besprenkel met 2 el olie en zet ze daarna ca. 1 uur in de oven. Laat ze daarna afkoelen. 
Snijd de aardappelen in blokjes van 1 cm. Kook ze 5 min. in water met zout, giet ze af, spoel ze koud 
en doe ze in een schaal. Snijd de houtige onderkant van de asperges en snijd ze in stukjes van 1 cm. 
Kook 3 min. in water met zout, giet ze af, spoel ze koud en doe ze bij de aardappel.  
Houd een paar blaadjes basilicum apart en snijd de rest fijn. Maak een dressing van 4 el olie, de azijn 
en het fijngesneden basilicum. Breng op smaak met peper en zout.  
Meng de ham en dressing door de aardappel en asperge. Snijd de eieren in parten en verdeel ze met 
de tomaten over de salade. Garneer met de blaadjes basilicum. 
 
Wijnadvies: 
Serveer bij dit gerecht een glas Phebus Merlot Reservado. Een 100% Merlot uit de Argentijnse 
Mendoza regio die goed samengaat met de friszure dressing en zoute Serranoham. De subtiele 
houttoets en aroma's van bramen gaan tevens goed samen met de lauwwarme aardappelen en frisse 
tomaten. 
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Ingrediënten (4 personen): 
- 300 gr verse tonijn 
- 1 el sojasaus 
- 1 eetl olijfolie 
- 3 el zwarte sesamzaadjes 
- 3 el ‘gewone’ witte sesamzaadjes 
- 1 avocado 
- klein beetje wasabi 
- 1 el limoensap 
- 1 el maynonaise 
- 1 komkommer 
- 50 ml rijstazijn 
- 1 tl suiker 
 
Bereiding: 
Snijd de tonijn in 4 lange stukken en wrijf de zijkanten in met een mengsel van olijfolie en sojasaus. 
Roer de twee kleuren sesamzaadjes door elkaar op een bord en druk de tonijn hier in zodat alle 
kanten bedekt zijn. Verhit een koekenpan en bak de tonijn 1 a 2 minuten aan totdat de buitenzijde 
net iets grijs kleurt. Laat de tonijn afgedekt in de koelkast rusten. 
  
Halveer de avocado, verwijder de schil en de pit en pureer het vruchtvlees samen met de mayonaise 
en limoensap, peper en zout in een keukenmachine tot een gladde massa. Voeg naar smaak wat 
wasabi toe. Snijd de komkommer door de lengte met een mandoline in zo dun mogelijke plakken. 
Dep ze goed droog met keukenpapier. Roer de rijstazijn met de suiker door elkaar en giet over de 
komkommerlinten. Schep een paar keer goed door. Snijd de tonijn met sesamjasje in plakjes en leg 
mooi op een bord. Serveer met de komkommerlinten en toefjes avocado crème. 
 
Wijnadvies: 
Schenk bij dit gerecht een glas Bellingham Pear Tree White. Een levendige, frisse en fruitige Zuid-
Afrikaanse wijn op basis van Chenin Blanc (80%) en Viognier (20%). Deze wijn, die ook erg goed 
samengaat met sushi, combineert goed met het zuurtje van de komkommer, het licht pittige van de 
avocado crème met wasabi en de frisse en licht gegrilde tonijn.  
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Ingrediënten (4 personen): 
- 50 gr roomboter 
- 60 gr bloem 
- 300 ml groentebouillon (of bospaddenstoelenbouillon) 
- 250 gr champignons (naar keuze: kastanjechampignons, 
witte champignons) 
- ½ ui 
- scheutje room 
- peper en zout 
- takje verse tijm 
- 1 ei + beetje water 
- paneermeel 
- olie om te frituren 
- mosterd of kruidenmayonaise 
- 1 courgette  
- 1 dl natuur azijn 
- 1,5 dl water 
- 150 gr kristalsuiker 
- 1 citroen (sap + rasp) 
  
Bereiding: 
Snipper de ui en snijd de champignons klein en verhit de boter in een kookpan. Voeg de bloem toe 
zodra de boter niet meer bruist en roer glad met een houten lepel. Laat het even kort garen. Laat 
afkoelen en breng ondertussen de bouillon in een andere pan aan de kook. Blancheer de klein 
gesneden champignons kort in de bouillon. Haal de champignons uit het vocht en bewaar. Voeg 
beetje voor beetje de hete bouillon toe aan de afgekoelde roux en roer steeds glad met een garde 
om klontjes te voorkomen. Als je alle vocht hebt toegevoegd, voeg je de champignons toe. Rits de 
blaadjes van het takje tijm, snijd eventueel fijn en voeg toe. Breng op smaak met een scheutje room, 
peper en zout. Stort in een platte schaal of kom en laat minimaal 4 uur door en door koud worden in 
de koelkast. 
 
Klop het ei los met een beetje water in een diep bord, vul een ander diep bord met een flinke 
hoeveelheid paneermeel. Zet ook een snijplank met een laag paneermeel klaar. Haal je 
champignonragout uit de koelkast en verdeel in 12 gelijke porties. Rol met je handen de gewenste 
vorm van je kroket en leg op de snijplank, rol door de paneermeel. Herhaal dit met alle ragout. Haal 
hierna 1 voor 1 de kroketten door het ei en vervolgens nogmaals door de paneermeel. Zorg dat er 
geen gaten ontstaan, hierdoor gaan je kroketten barsten tijdens het bakken. Dek af met plastic folie 
en zet in de koelkast tot gebruik. Frituur ze ongeveer 4 minuten op ongeveer 180 graden.  
  
Ondertussen snijd je de courgette in blokjes. Breng het water, azijn, citroensap en rasp met de suiker 
aan de kook. Voeg hierna de courgetteblokjes toe, plaats een deksel op de pan en zet het vuur uit. De 
courgette zal door de hitte garen. Serveer drie kleine kroketten op een bord met een lepel zoetzure 
courgette en naar smaak wat mosterd of kruiden mayonaise. 
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Wijnadvies: 
Serveer bij dit gerecht een glas Bosredon Monbazillac AOC. Een 100% Semillon uit de Dordogne die 
erg goed past bij gerechten met champignons en paddestoelen in combinatie met kruiden als tijm. 
De wijn is erg fris met tonen van wit fruit en een middellange en zoete afdronk die ook goed 
combineren met de zoetzure courgette en wat mosterd. 
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Ingrediënten (4 personen):  
- 250 gr Pangasius filet 
- 40 gr boemboe voor Ajam Paniki 
- 3 takjes verse koriander 
- 3 bosuitjes 
- 125 gram voorgegaarde garnalen 
- 4 grote groene kool bladeren 
- 6 el zoete chilisaus 
- 2 el gezouten en fijngehakte pinda's 
 
Bereidingswijze: 
Maal de pangasiusfilet fijn in de keukenmachine. Meng met de boemboe Ajam Paniki, de gesneden 
koriander, bosui ringetjes, garnalen en zout naar smaak. Kook de kool 2 minuten in ruim water met 
flink wat zout. Laat de zachtgeworden bladeren afkoelen, dep ze droog en snijd de dikke nerf weg. 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg op het dikste gedeelte van elk koolblad een kwart van de 
vulling en maak een rolletje dat u vastzet met een prikker. Leg de kool in de schaal, schenk er wat 
water bij, dek af met de folie en laat in 20 minuten in de oven gaar en stevig worden.  
 
Meng ondertussen de chilisaus met de pinda's. Neem de koolrolletjes uit de oven, laat ze iets 
afkoelen en snijd ze schuin doormidden. Serveer met de chilisaus. 
 
Wijnadvies: 
Serveer bij dit gerecht een glas Phebus Chardonnay. Een fruitige en frisse witte wijn uit Argentinië 
met tonen van citrus, grapefruit en groene appels. Niet alleen een goede begeleider van schaal- en 
schelpdieren en vis maar ook van gevogelte en blauwe kazen. 
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Ingredienten (4 personen): 

 ½ kg ossenstaart in stukken of 1 runderschenkel + 200 gr 
runderpoulet 

 ½ ui, gesnipperd 

 125 gr soepgroenten 

 1 takje tijm 

 1 takje selderij 

 1 takje peterselie 

 1 laurierblad 

 1 tl peperkorrels 

 ½ stukje foelie 

 1 tl ketjap 

 ½ gele paprika in dunne gehalveerde reepjes 

 4 grote champignons 

 50 gr verse kruidenkaas 

 1 el fijngeknipte bieslook 
 
Bereidingswijze: 
Leg de stukken ossenstaart met ui en knoflook in een grote soeppan, sprenkel de olie erover en bak 
het vlees rondom bruin. Schenk 3½ liter koud water bij het vlees. Breng dit langzaam aan de kook en 
schep het schuim eraf. Voeg de soepgroenten en de kruiden toe en laat de bouillon met het deksel 
schuin op de pan op heel zacht vuur ca. 4 uur trekken. Zeef de bouillon door een stuk kaasdoek (in 
een zeef) boven een andere pan.  
 
Breng de bouillon vervolgens op smaak met ketjap, ca. 1 eetlepel zout en peper. Snijd de paprika's in 
dunne reepjes en halveer ze. Voeg ze aan de gezeefde bouillon toe en kook het geheel nog ca. 10 
minuten heel zachtjes. Veeg de champignons schoon en verwijder de steeltjes. Vul de hoedjes met 
een flinke lepel kruidenkaas en laat ze onder een hete grill ca. 2-3 minuten gratineren. Schep de 
bouillon in twaalf diepe borden en zet in het midden een gegratineerde champignon. Strooi het 
bieslook erover. 
 
Wijnadvies: 
Serveer bij dit gerecht een mooie Pinot Gris van Cave de Turckheim. Deze droge maar aromatische 
en licht bloemige wijn combineert goed bij deze zoute en smaakvolle bouillon. 
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Ingrediënten (4 personen):  
- 2 sneetjes oud witbrood 
- 125 gr kleine roze garnalen 
- 125 gr krab (eventueel uit blik) 
- 1 ei 
- 15 gr peterselie 
- 1 el slagroom 
- 1 el mayonaise 
- 2 el boter 
- 75 gr veldsla 
- 150 gr ravigotesaus 
 
Bereidingswijze: 
Snijdt de korstjes van het brood en verkruimel het brood in de keukenmachine. Hak de garnalen fijn 
en laat de krab uitlekken in een vergiet. Klop in een kom een ei los en voeg daaraan de helft van de 
fijngehakte peterselie toe tezamen met het broodkruim, garnalen, krab, slagroom en mayonaise. 
Breng op smaak met zout en peper en vorm tot 8 ronde koekjes.  
 
Laat de koekjes kort afkoelen in de koelkast en verhit een koekenpan waarin de koekjes in 5 a 6 
minuten goudbruin gebakken worden. Keer ze halverwege een keer. Meng ondertussen de rest van 
de fijngesneden peterselie met de ravigotesaus. Verdeel de sla over vier borden druppel daarover de 
saus. Leg vervolgens op elke slabedje twee koekjes en bestrooi met een klein beetje versgemalen 
peper. 
 
Wijnadvies:  
Serveer bij dit gerecht een glas Bellingham Pear Tree White. Een levendige, frisse en fruitige Zuid-
Afrikaanse wijn op basis van Chenin Blanc (80%) en Viognier (20%). Deze wijn, die ook erg goed 
samengaat met sushi, combineert goed met de volle smaken van het garnalen-krabkoekje en de 
frisse ravigote en salade. 
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Ingrediënten (4 personen):  
- 2 el olijfolie 
- 100 gr magere spekreepjes 
- 4 el peterselie fijn gehakt 
- 2 teentjes knoflook fijn gehakt 
- 200 gr ongezouten roomboter op kamertemperatuur 
- 4 hertenbiefstukken gehalveerd of in kwarten 
 
Bereidingswijze: 
Verhit in een koekenpan de olijfolie. Bak de spekreepjes knapperig, laat ze op een bord met 
keukenpapier uitlekken en hak ze klein.  Prak de spekjes vervolgens met de peterselie en de knoflook 
door de zachte boter en voeg zout en peper naar smaak toe.  
Bestrooi het vlees met zout en peper. Bak de biefstukjes in een beetje olie op de bakplaat in 2 min. 
per kant bruin en rosé van binnen. Leg de biefstuk op het bord en leg er een vlokje kruiden-
spekjesboter op. 
Serveer met romige aardappelsoufflés en gebakken sugar snaps of sperziebonen en in boter 
gebakken schorseneren met zout en peper. 
 
Wijn advies: 
Serveer bij dit mooie wild gerecht een glas Bellingham The Bernard Series Small Barrel S.M.V.. Een 
wijn bestaand uit 85% Shiraz, 13% Mourvèdre en 2% Viognier en de ideale begeleider van een 
eenvoudig maar smaakvol wildgerecht. Deze S.M.V. biedt goed tegenstand tegen de boter en de 
zoute spekjes en laat de wildsmaak van de hertenbiefstuk goed tot zijn recht komen. 
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Ingrediënten (4 personen):  
- 2 sinaasappels (schoongeboend) 
- 75 ml honing 
- 125 ml balsamico azijn 
- 2 eendenborsten (op kamertemperatuur) 
- 5 el sesamolie 
- 1 teen knoflook (fijngesneden) 
- 3 el sesamzaad 
- 600 g gesneden rodekool 
- 1 bakje koriander (15 gr, blaadjes grof gesneden) 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 175 °C. Rasp de oranje schil van de sinaasappels en pers de vruchten uit. 
Doe het rasp, sap, de honing en balsamico azijn in een steelpan, breng op middelhoog vuur aan de 
kook en laat in 10 min. inkoken tot een dikke glazuur. Roer af en toe. 
Snijd ondertussen een ruitpatroon in het vetlaagje van de eendenborsten. Wrijf de eendenborsten 
aan beide kanten in met peper. Bestrijk ze aan de vleeskant met 2 el olie. Verhit een koekenpan en 
bak de eendenborsten 4,5 min. op het vetlaagje. Draai om en bak nog 1 min. op de vleeskant. 
Leg de eendenborsten in de ovenschaal en bak nog 5 min. in de oven. Neem uit de oven, dek af met 
aluminiumfolie en laat 5 min. rusten. Verhit ondertussen de rest van de olie in een wok en roerbak 
de knoflook en het sesamzaad 1 min. Voeg de rodekool toe en roerbak 3 min. op hoog vuur mee. 
Voeg de helft van het sinaasappelglazuur toe en roerbak nog 1 min. Neem de wok van het vuur en 
schep de koriander door het mengsel. 
Snijd de eendenborsten in plakjes. Verdeel de kool over 4 borden, leg op elk bord een paar plakjes 
eendenborst en schenk in een zigzagpatroon de rest van het sinaasappelglazuur erover. Lekker met 
notenrijst. 
 
Wijn advies: 
Drink bij deze licht zoete eendenborst een glas Georges Duboeuf Brouilly "Selection Fleurs".  Een 
krachtige rode wijn met florale tonen en rood fruit die elkaar goed afwisselen. Een perfecte balans 
tussen frisse tannines en fruit gaan goed samen met de eendenborst. 
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Ingrediënten (4 personen): 
- 4 rendiersteaks  
- 2 el vloeibare margarine 
- 100 gr gerookte spekblokjes 
- 450 gr panklare mini krielaardappeltjes 
- 1 wortel in blokjes 
- 250 gr champignons in kwarten 
- 225 gr tuinerwten 
- 50 gr zilveruitjes 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor tot 150°C. Dep de rendiersteaks droog met keukenpapier en bestrooi ze met 
peper en zout. Verhit de boter in een ruime hapjespan en bak de rendiersteaks een minuut op elke 
kant. Doe het vlees over op een bakblik en gaar het 15 min. door in de oven (rosé).  
Bak ondertussen de spekjes 2 min. in het braadvet van de steaks en voeg dan de krieltjes toe. 
Roerbak ze 5 min. samen met de spekjes tot ze lichtbruin kleuren. Voeg de wortel en champignons 
toe en roerbak alles nog eens 5 min. Voeg de erwtjes en zilveruitjes toe, schep alles goed om en 
warm het gerecht nog 5 min. door.  
Laat de rendiersteaks 5 min. buiten de oven ‘rusten’ onder aluminiumfolie en snijd ze dan in plakken 
van 1 cm. Verdeel de garnituur over grote borden en leg de plakjes steak dakpansgewijs hierop. 
Bestrooi het gerecht ruim met zwarte peper uit de molen en serveer het. 
 
Wijn advies: 
Schenk bij dit ongebruikelijke vlees een glas Barbera d'Asti "La Padrona" van Domenico Serra. Omdat 
de smaak van rendier veel weg heeft van die van wild is deze Italiaanse begeleider van wild goed 
gezelschap. Een kruidige Barbera met tonen van vanille,hout, bosbessen en kersenconfituur. Lekker 
droog en zacht met een lange afdronk. 
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Ingrediënten (4 personen): 

 1 kg kruimige aardappelen 

 300 gr haricots verts 

 50 gr amandelschaafsel 

 40 gr boter 

 1 citroen 

 600 gr kabeljauwfilet 

 100 ml melk 
 
Bereidingswijze: 
Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze in ca. 20 min. gaar. Verwijder ondertussen de 
steelaanzet en het puntje van de haricots verts en snijd ze doormidden. Breng een pan met water en 
zout aan de kook en kook de haricots verts in ca. 3 min. beetgaar.  
Rooster de amandelen in een droge koekenpan goudbruin. Laat de pan iets afkoelen, voeg de helft 
van de boter toe. Rasp de gele schil van de citroen. Doe deze in de pan bij de amandelen. Voeg de 
haricots verts toe en schep om.  
Dep de vis droog met keukenpapier en bestrooi beide kanten met peper en zout. Verhit de rest van 
de boter in een koekenpan en bak de vis op middelhoog vuur in 6-8 min. goudbruin en gaar. Keer 
halverwege.  
Verwarm de melk in een pannetje of in de magnetron. Stamp de aardappelen met de melk tot een 
luchtige puree. Voeg peper en zout naar smaak toe. Verdeel de aardappelpuree over 4 borden. 
Serveer met de vis en de haricots verts.  
 
Wijnadvies: 
Kies bij dit gerecht voor een mooie stevige Sauvignon Blanc. Bijvoorbeel de Les Deux Tours van Baron 
Patrick de Ladoucette uit de Loire. Een goede begeleider van vis en romige aardappel puree. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Slijterij Frans Muthert  www.fransmuthert.nl  
    Schoolstraat 48   blog.fransmuthert.nl 
    9581 GC Musselkanaal  www.dramtime.nl 
    0599 613121 
    aeilke@fransmuthert.nl 

 
Ingrediënten (10 personen): 

 175 gr zachte boter 

 175 gr witte basterdsuiker 

 3 el abrikozenjam 

 3 eieren 

 150 gr zelfrijzend bakmeel 

 25 gr cacao 

 7 blaadjes gelatine 

 2 el rum 

 500 gr bananenkwark 

 250 ml slagroom 

 Poedersuiker 

 1 flesje bosvruchten puddingsaus 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voorop 150 °C. Klop in een kom de boter, suiker en abrikozenjam in ca. 10 minuten 
zacht en romig. Klop één voor één de eieren erdoor, voeg een volgend ei pas toe als het vorige 
helemaal is opgenomen. Spatel het zelfrijzend bakmeel en de cacao erdoor. Doe het beslag over in 
een ingevette springvorm 
(Ø ca. 22 cm) en bak de taart in de oven in ca. 1 uur bruin en gaar. Laat de taart ca. 5 minuten in de 
vorm afkoelen en daarna verder op een taartrooster. Week de gelatine ca. 5 minuten in koud water. 
Verwarm de rum in een steelpan. Knijp de gelatine goed uit en los de blaadjes al roerende op in de 
warme rum.  
Roer het gelatinemengsel door de kwark. Klop de slagroom stijf en spatel de room door de kwark. 
Snijd de chocoladetaart overlangs in drie lagen. Leg de onderste laag op een schaal en strijk de helft 
van het kwarkmengsel erover uit. Leg de middelste laag erop en strijk hierover de rest van de kwark 
uit. Dek af met de bovenste taartlaag. Strijk de overtollige kwark met een pannenkoekmes langs de 
zijkant weg. Zet de taart minstens 1 uur in de koelkast zodat de kwark kan opstijven. Bestuif de 
chocoladetaart vlak voor het serveren royaal met poedersuiker en schenk de fruitsaus erover. 
 
Wijnadvies: 
Schenk bij dit gerecht een glas Les Clos de Paluilles Banyuls Rimage. Een portachtige dessertwijn 
gemaakt van 100% Grenache Noir. Het is een zoete wijn die verkregen wordt door tijdens de gisting 
wijnalcohol toe te voegen en is vergelijkbaar met een Vintage port. De Banyuls is echter lichter in 
alcohol en heeft meer fruitaroma’s. Naast chocoladebereidingen past deze wijn ook erg goed bij rijpe 
peer, blauwgeaderde kaas, wildragout en foie gras.  
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Ingrediënten 4 - 8 personen: 

 5 eieren 

 3 eiwitten 

 325 gram suiker 

 150 gram zelfrijzend bakmeel (gezeefd) 

 2 tl bakpoeder 

 1 citroen 

 1 sinaasappel 

 0,5 dl sinaasappelsap 

 2 dl slagroom 

 75 gram pure chocolade in stukjes 

 350 gram ricotta 

 1 dl limoncello 

 100 gram fijne kristalsuiker 

 45 gram poedersuiker (gezeefd) 

 Springvorm (22 cm) 
 
Bereidingswijze: 

Voorbereiding, kan 1 dag van te voren. Verwarm de oven voor op 180 graden. Bekleed de bodem van 

de springvorm met bakpapier. Knip 2 stroken van 13 cm breed en bekleed hiermee de zijkanten. Het 

papier steekt nu 8 cm boven de rand uit. Splits de eieren. Klop in een kom de dooiers met 175 gr 

suiker tot een dik mengsel. Spatel het bakmeel met bakpoeder erdoor. Klop in een vetvrije kom 5 

eiwitten met 50 gr suiker stijf. Spatel de stijf geslagen eiwitten in delen door het dooiermengsel en 

schep het beslag in de springvorm. Bak de cake in 50-55 min gaar en goudbruin. Laat de cake in een 

springvorm op een taartrooster afkoelen tot lauwwarm. Boen de citroen en sinaasappel schoon en 

rasp met de zesteur schilletjes van beiden. Breng in een steelpan het sinaasappelsap met 50 gr suiker 

aan de kook. Voeg de citroen en sinaasappelschillen toe en kook ze zacht 5 min. in de siroop tot ze 

zacht zijn. Laat de schillen in de siroop afkoelen. Snijd de witte schil van beide citrusvruchten. Snijd 

het vruchtvlees in stukjes en laat dit uitlekken.  

 

Klop de slagroom stijf met 50 gr suiker. Spatel de stukjes citroen en sinaasappel, de schillen met 

siroop en chocolade door de slagroom. Roer dit mengsel door de ricotta. Snijd de cake overdwars in 

4 lagen en besprenkel de lagen met limoncello. Verdeel 1/3 van het ricottamengsel over een 

cakelaag. Leg er 1 cakelaag op en verdeel de helft van het overgebleven ricottamengsel over. Herhaal 

dit nog 1 keer en dek af met de laatste cakelaag. Bewaar de laagjestaart afgedekt in de koelkast. 

 

20 min van te voren: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Klop in een kom 3 eiwitten stijf. Klop de fijne kristalsuiker in 2 

delen door de eiwitten. Spatel de poedersuiker erdoor en verdeel het mengsel over de boven- en 

zijkant van de taart. Maak pieken voor een mooi effect. Zet de taart 10 min in de oven om de pieken 

bruin te kleuren (blijf erbij want het kan erg snel gaan!) en serveer daarna direct. 
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Wijnadvies: 

Serveer bij dit gerecht een glas Electra Orange Muscat. Een zeer frisse en licht mousserende 

Amerikaanse Muskaat wijn van Quady Winery. Deze combineert erg goed met de citrus en 

sinaasappel tonen in de cassata alsmede met het eischuim maar zorgt ervoor dat het geheel niet te 

zoet maar juist fris blijft. Voor een beetje meer tegengewicht kunt u ook kiezen voor een wat 

zwaardere en zoetere wijn als Elysium Orange Muscat of Passito di Pantelleria. 
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Ingrediënten (4 personen):  
- 1 Camembert 
- olijfolie 
- 2 tenen knoflook 
- 1 takje tijm 
- takje rozemarijn 
- 1 punt Manchego 
- 1 punt Grano Padano 
- 1 stokbrood 
 
Bereidingswijze: 
Snijd een teen knoflook in kleine staafjes en prik deze boven in de camembert. Hak ook een half takje 
tijm en rozemarijn fijn en strooi deze er over heen. Overgiet met een klein beetje olijfolie en bak in 
een voorverwarmde oven van 180 graden circa 15 minuten. Snijd ondertussen de Manchego en 
Grano Padano in dikke plakken of blokjes en leg dit op een bord met eventueel een klein beetje 
vijgencompote. 
 
Snijd het stokbrood in lange schuine plakken en wrijf deze in met wat olijfolie en een knoflook teen. 
Leg deze in een hete grillpan met de overige tijm en rozemarijn en grill deze tot er mooie 
donkerbruine strepen op het brood zitten. 
 
Haal na circa 15 minuten de camembert uit de oven met snijd de bovenste korst voorzichtig los. 
Schuif de helft van de kruiden op de hete en zachte camembert en voeg naar smaak eventueel nog 
peper en olijfolie toe. Leg midden op een tweede bord met daaromheen de stukken stokbrood en 
dien op samen met de andere kazen. Het stokbrood kan dan bestreken worden met de warme 
camembert die een mooi tegenwicht biedt aan de zoutere en hardere Manchego en Grano Padano. 
Als aanvulling zijn rauwe stukjes rode witlof en kort geblancheerde en gezouten wortels lekker om in 
de camembert te dippen. 
 
Wijnadvies:  
Serveer met een glas Les Grands Briands, een volle Bordeaux en blend van Merlot (60%) en Cabernet 
Sauvignon (40%). Een wijn die goed combineert met rood vlees en camembert. Hij heeft een subtiele 
houttoets een veel donker fruit. Als alternatief tegenover de wat zoutere Manchego en Grano 
Padano zou ook een glas port niet misstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


