KOKEN is
een KUNST
Recepten en illustraties van Pulchrileden

Chrisje van der Heyden-Ronde
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Inleiding
Nulla neque massa, feugiat sed, commodo in, adipiscing ut, est. In fermentum mattis ligula. Nulla ipsum. Vestibulum condimentum condimentum
augue. Nunc purus risus, volutpat sagittis, lobortis at, dignissim sed, sapien.
Fusce porttitor iaculis ante. Curabitur eu arcu. Morbi quam purus, tempor
eget, ullamcorper feugiat, commodo ullamcorper, neque.
Vivamus libero leo, pellentesque ornare, adipiscing vitae, rhoncus commodo,
nulla. Fusce quis ipsum. Nulla neque massa, feugiat sed, commodo in, adipiscing ut, est. In fermentum mattis ligula. Nulla ipsum. Vestibulum condimentum condimentum augue. Nunc purus risus, volutpat sagittis, lobortis at,
dignissim sed, sapien. Fusce porttitor iaculis ante. Curabitur eu arcu. Morbi
quam purus, tempor eget, ullamcorper feugiat, commodo ullamcorper,
neque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus libero leo,
pellentesque ornare, adipiscing vitae, rhoncus commodo, nulla. Fusce quis
ipsum. Nulla neque massa, feugiat sed, commodo in, adipiscing ut, est. In fermentum mattis ligula. Nulla ipsum. Vestibulum condimentum condimentum
augue. Nunc purus risus, volutpat sagittis, lobortis at, dignissim sed, sapien.
Fusce porttitor iaculis ante. Curabitur eu arcu. Morbi quam purus, tempor
eget, ullamcorper feugiat, commodo ullamcorper, neque.

Koken als kunst
Zoals mode, design en muziek is ook de kookkunst in een razende versnelling
terechtgekomen.
De groei van de welvaart is een belangrijke oorzaak van de grotere interesse
in koken en vooral ook van eten buitenshuis. Daardoor hebben we oog voor
kwaliteit, raffinement en fantasie ontwikkeld. En dat is goed, zo ontstond er
een goede voedingsbodem voor een nieuwe eetcultuur; men is koken gaan
zien als een aangename vrijetijdsbesteding, min of meer als kunst en zoals bij
elke kunst heeft ook kookkunst een ontvankelijk publiek nodig.
Dat publiek is er nu en zeer kritisch; er wordt niet alleen op smaak gelet,
maar ook de opmaak van de borden moet een appetijtelijk schilderij zijn van
harmonisch neergelegde ingrediënten. En er wordt veel over eten gepraat…
Hoe ontstond deze ontwikkeling? Het werd wat roeriger door de Nouvelle
cuisine, de culinaire revolutie in Frankrijk in de zeventiger jaren. Door de
Nederlandse restaurants snel opgepakt, want er is geen bedrijfstak zo
levendig als de Horeca. Toch was er heel wat commentaar op die nieuwe
ontwikkeling en het duurde enige tijd voor men wist wat er in Frankrijk mee
werd bedoeld: Terugkeer naar de regionale kookkunst, de bron die al eeuwen
steeds weer de kookkunst inspiratie en elan geeft, maar op een luchtigere
manier dan voorheen. Maar nieuw of traditioneel, het moet een smakelijke
keuken zijn en iets wordt niet goed omdat het origineel is, maar het wordt
origineel omdat het goed is.
Het komt vast weer terug! De gewoonte van eind 19e eeuw waarbij
gerechten werden vernoemd naar illustere figuren als kunstenaars. Een
Tongrolletje gevuld met scampi en zalm was, dacht ik, het laatste gerecht dat
een kok opdroeg aan Louis van Roode, de kunstenaar die de mozaïeken voor
de gevel had ontworpen. Jammer dat deze gewoonte nu niet meer bestaat!
Wat zouden we dan leuke gerechten krijgen in het Pulchri-restaurant…
Wat dacht u van een Gémessy’s gulyás? Wie volgt?
Eet smakelijk!
Ria van Eijndhoven (Ria is de eerste televisie kok in Nederland)
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Wortelsoep
4 personen
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•

2 grote winterwortels
2 kleine uien
2 suikerklontjes groot - verse gember
3 tenen knoflook
2 groentebouillonblokjes
1 half kopje kokosmelk
1 bosje verse koriander
Olijfolie
AA N DE SLA G

Jacobien de Korte

Verhit de olijfolie in een grote pan met een dikke bodem.
Gooi de gesneden ui, gember en knoflook in de olijfolie en smoor het geheel
langzaam.
Snijd de wortels in grove stukken.
Doe de in stukken gesneden wortel erbij.
Voeg heet water toe totdat de wortels net onder water staan.
Voeg twee groentebouillonblokjes toe, zachtjes aan de kook brengen en circa
30 minuten laten koken op laag vuurtje.
Neem de pan van het vuur en voeg de kokosmelk toe.
Knip de koriander boven de pan in kleine stukjes.
Met de staafmixer mix je er wortelsoep van.
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Lasagne met venkel en Italiaanse worstjes
6 personen
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr verse lasagne
4 Italiaanse worstjes
1 citroen
400 gr mozzarella
12 venkelknollen
olie
100 gr geraspte Parmezaanse kaas
5 dl bechamelsaus
zout en peper
AA N DE SLA G

Frieda van Voorst

Venkel in plakken snijden en in water met citroen leggen tegen verkleuren.
Koken in water ongeveer 10 minuten met 3 eetlepels olie en peper en zout.
De worstjes openen en zonder vet toevoegen de inhoud bakken.
De verse lasagne 2 minuten in kokend water met wat zout.
Ovenschaal invetten.
Begin met de lasagne bladen, daarop de venkelplakken met de worstjes, de geraspte
Parmezaanse kaas, de bechamelsaus en de in stukjes gesneden mozzarella.
Bladen lasagne erop. Alles herhalen.
Tenslotte lasagnebladen en bedekken met bechamelsaus, mozzarella en Parmezaanse
kaas.
In de oven op 200 graden, 30 minuten.
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Quiche Lorraine 3 soorten
Lunch of hoofdgerecht voor 4 personen
DEEG

Jeu des boules (Pétanque) Chalon sur Saône (FR) 1975

Foto: Fredrick Linck

•
•
•
•

150 gr bloem
75 gr harde boter
Mespunt zout
Halve dl koud water.

1. Vulling met
Ardenner ham
• 150 gr Ardenner
ham in plakjes
• 3 eieren
• 150 ml room
• Zout en peper
• 150 gr Gruyère kaas.

2. Vulling met gerookte
zalm en prei
• 150 gr licht gerookte
zalm filet
• 75 gr prei
• 100 gr belegen kaas
• 3 eieren
• 150 ml room

3. Vulling met broccoli
en geitenkaas
• 150 gr broccoli
• 150 gr room
• 3 eieren
• 100 gr geitenkaas
(zachte)

AA N DE SLA G

Deeg snel kneden, daarna in koelkast laten opstijven, dan uitrollen, in quichevorm
doen en inprikken
1. Plakjes Ardenner ham op het deeg leggen. Plakjes Gruyère erop leggen. De eieren
met de kruiden en de room vermengen en op de vulling gieten.
Serveren met sla
2. Gerookte zalm in repen snijden. De prei even licht aan bakken zodat deze al wat
zachter is (let op niet kleuren), room en eieren mengen, dan de gerookte zalm en
prei er door heen en op smaak brengen
3. Broccoli schoonmaken en kleine roosjes van maken. Deze even kort blancheren.
Room en eieren goed mengen en de broccoli en klein gebrokkelde geitenkaas er
door. Goed op smaak brengen
Temperatuur oven 200 ºC. Plaats onder het midden. Tijd 30 minuten plus 10 minuten alleen onderwarmte. Tussentijds controleren op verbranding bovenkant, als
het donker wordt aluminiumfolie erop leggen.
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Muntsalade met biefstuk en pruimensaus
4 personen
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 el Hoi-sin saus (pruimensaus)
6 el olijfolie
1,5 el balsamicoazijn
1,5 tl gemalen szechuan peperkorrels (of zwarte peper)
4 lente-uitjes aan ringetjes
400 gr (kogel)biefstuk
150 gr geblancheerde taugé
1 krop ijsbergsla
80 gr munt, ontsteeld
2 el cashewnoten, fijn gehakt.
AA N DE SLA G

Doe de Hoi-sin saus, de olijfolie, azijn, peper en lente-ui in een kom en meng.
Verhit een koekenpan op hoog vuur en schroei het vlees dicht, 2 minuten aan elke
kant en laat het even rusten in de pan (of in folie).

Lux Buurman

Serveren
Verdeel de sla en de taugé over vier borden en strooi de munt er over.
Snijd het vlees in dunne plakken en leg het op de salade.
Schep de pruimensaus er over en bestrooi met de cashewnoten.
Geef er warm (rustiek) stokbrood bij.
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Pikante gehakballetjes ‘Pulchri’
Italiaanse gehaktballetjes in pikante tomatensaus; hoeveelheden voor ca. 30 balletjes
5 personen
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•

I NGREDIËNT EN VOOR DE SA US

750 gr rundergehakt
2 eieren
30 gr paneermeel
2 sjalotten
1 volle tl verse tijm, fijngehakt
2 volle tl salie, fijngehakt
2 el olijfolie
Zout en peper naar smaak

•
•
•
•

2 sjalotten, fijngesneden
2 flinke tenen knoflook, fijngehakt
2 ansjovis filets of 1 tl ansjovis pasta
1 volle tl gedroogde rode peper,
fijngemaakt, of rode pepervlokken
• 2 blikken (2 x 400 gr) tomatenblokjes
• 2 el olijfolie
• Zout en peper naar smaak

V OOR DE GA RNERING

• 50 gr rucola
• Grof geraspte parmezaanse kaas
AA N DE SLA G

Meng in de keukenmachine het gehakt met de eieren, paneermeel, de sjalotten en
de kruiden tot een gladde massa en maak hiervan balletjes ter grootte van een
bitterbal (ca. 30 stuks). Bak de balletjes in de olijfolie (boter mag ook) op middelhoog vuur tot ze gaar zijn: 15 minuten. Ze mogen geen harde korst krijgen.
Maak ondertussen de tomatensaus: doe de olie, de sjalot, de knoflook en de ansjovis
in een pan met een dikke bodem en laat op zacht vuur al roerend de ansjovis
smelten (of gebruik ansjovispasta) Voeg de gedroogde peper toe en laat dit samen
zachtjes bakken zonder bruin te worden, ongeveer 3 minuten. Voeg de tomatenblokjes toe, roer goed door, breng aan de kook en laat even inkoken. Voeg de
balletjes aan de saus toe en laat even samen doorwarmen.

Mari Hofman

Serveren
Schep de balletjes op de borden en garneer met enkele blaadjes rucola en de grof
geraspte parmezaanse kaas. Geef er desgewenst stokbrood bij.
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Rijst met groenten en pindasaus
Voor 4 personen
I NGREDI Ë NTE N

I

n

g

r

e

d

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gr basmatirijst
4 eieren
Spitskool, grof gesneden en gewassen
Kleine bloemkool, in roosjes
200 gr sperciebonen, afgehaald
5 el pindakaas
100 gr taugé, gewassen
200 ml bouillon
2 tenen knoflook (uitgeperst)
1 tl sambal
1 el azijn
2 tl suiker
Zakje (100 gr) rempejek
1 el seroendeng (pinda’s met kokos)
AA N DE SLA G

i

ë

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking gaar. Kook intussen
4 eieren in ca. 6-8 minuten hard. Kook de sperciebonen en bloemkoolroosjes in ca.
10 minuten beetgaar en voeg de spitskool de laatste 2 minuten toe. Doe de taugé in
een vergiet en giet daar het kooknat van de groenten over. Verwarm de pindakaas
met de bouillonen voeg de knoflook, sambal, azijn en suiker toe. Laat de saus onder
continu roeren iets indikken en zet het vuur laag. Giet de rijst af. Pel de eieren en
snijd ze in vieren.

n

Serveren
Schep de rijst met de knapperige groenten en ei in een diep bord of kom. Overgiet
het gerecht met de pindasaus en garneer met seroendeng en rempejek.

t

e

n

Cees van Rutten

Ook lekker met een paar stokjes saté.
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Gémessy’s gulyás
Voor 2 personen:
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•

2 ui
2 tomaten
2 paprika’s
300 gr sukadelappen
Zout, peper, kummel (karwijzaad)
Paprikapoeder scherp
Evt. champignons (als men minder vlees wilt)
AA N DE SLA G

Fruit de uien en bak in olie tot deze glazig zijn.
Doe de gesneden tomaat, één paprika en het in blokjes gesneden vlees erbij.
Roeren tot rauwe kleur van het vlees verdwenen is.
Voeg naar smaak zout, peper, paprikapoeder en een afgestreken theelepel kummel
toe.
Vul bij met water (eventueel scheut wijn) tot alles bijna onder staat.
Laat 2 uur sudderen.
Doe kort tevoren nog de champignons en de overgebleven paprika er bij.

Marijke Gémessy

Serveer
Serveer met rijst en boontjes of erwten en/of frisse salade van bijv. zuurkool en
komkommer. Wat wij goulash noemen heet in het Hongaars Pörkölt.
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Coq au Vin
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grote maiskip of haan
3/4 fles rode wijn
150 gr mager rookspek in blokjes
500 gr sjalotten ( of nog meer), geschild
1 bosje selderij of stukjes selderijknol of bleekselderij
1 bosje peterselie
1 zout
1 verse zwarte of groene peper
2 teentjes, knoflook uit de knijper
1 bloem
2 blaadjes laurier
500 gr champignons of gedroogde en geweekte paddestoelen
1 basilicum
1 tomaat (ontvliesd en in stukjes)
1 glas cognac of vieux
1 olijfolie
B EREIDEN

Spek uitbakken in een scheut olie en spekjes uit de pan nemen.
De kip of haan in stukken snijden en snel aanbraden. De kip uit de pan nemen en
eventueel een deel van het vet weggooien.
De sjalotten even aanbakken en blussen met de rode wijn.
De kip, spek, tomaat en kruiden toevoegen en heel zachtjes laten sudderen (4 a 5
uur), zodat de wijn langzaam kan verdampen.
Verse tuinkruiden en champignons toevoegen.
De cognac toevoegen en serveren met stokbrood en gekookte (nieuwe) aardappels en
wijn.

Tilleke Schwarz

Tip
Eventueel kleine nieuwe aardappelen toevoegen aan het recept.
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Spaanse kip met sinaasappel en olijven
Hoofdgerecht voor 4 personen
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr kippenpootjes
Zout en peper naar smaak
3 el olijfolie
2 uien, in dunne partjes
2 tenen knoflook, in plakjes
2 sinaasappelen, schoongeboend
Chilipoeder naar smaak
Paprikapoeder naar smaak
1 tl tijm
100 gr olijven zonder pit
200 ml kippenbouillon
Chorizoworst in plakjes naar smaak
AA N DE SLA G

• Wrijf de kippenpootjes in met zout en peper en bak ze in een braadpan met hete
olijfolie in 5 minuten rondom bruin.
• Bak de ui en knoflook 2 minuten mee.
• Halveer de sinaasappels en snijd ze in plakken.
• Schep de overige kruiden met de plakken sinaasappel en olijven door de kip en
schenk de bouillon erbij. Doe er de gesneden Chorizo bij.
• Stoof de kip met de deksel schuin op de pan in 25 à 30 minuten
zachtjes gaar.

Jos van den Berg

Serveren
Lekker met gele rijst en andijviesalade of komkommersalade.
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Zoetzure kip kerrie schotel
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr kipfilet
1 ui
1 teentje knoflook
4 dl kerrie saus (zie Basis recepten)
½ ananas
1 banaan
1 pakje ongezouten pinda's
Kerriepoeder, zout, peper
Voor de garnering: korianderblaadjes.
AA N DE SLA G

Stukjes kip bestrooien met kerrie, zout en peper en aanbraden in olie, samen met de
ui en de knoflook. Als alles gekleurd is, de kerrie saus er bij en door laten koken tot
dat de kip goed gaar is.
De ananasstukjes, de stukjes banaan en de pinda’s toevoegen en garneren met
koriander.
Serveren met rijst of naanbrood.

Irene van den Bos

De variant op dit recept van Chrisje van der Heyden gaat uit van hetzelfde
basisrecept met een andere sausvulling nl. met 2 goudreinetten, 4 theelepels bakgember, 1 of 2 theelepels sambal manis en wat cashewhoten.
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Amerikaanse krabkoekjes
Voor 5 personen
I NGREDI ËNT EN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr krabvlokken
60 gr vers broodkruim
0,8 dl melk
4 eetlepels mayonaise
1 ei
2 el verse peterselie
2 el bosui
mespuntje bakpoeder of wat bloem om de massa te binden
zout, witte peper
bloem en olie
AA N DE SLA G

Krabvlokken met de ingrediënten in de blender doen tot er een smeuïge massa
ontstaat. Vorm koekjes van circa 6 centimeter doorsnede. Zet deze koekjes een uur
in de koelkast om op te stijven. Bestuif daarna de koekjes met bloem en bak ze circa
10 minuten goudbruin in olie.
Koekjes serveren met tartaarsaus, ze zijn koud ook lekker.

Foto: Fredrick Linck

Een variant op het vorige recept kan gemaakt worden met makreel.
Nodig:
• 1 gestoomde makreel, van vel en graat ontdaan.
• 2 dikke sneden (oud) brood en 2 eieren.
• Naar keuze toevoegen: ui, kruiden als dille, peterselie, bieslook, gedroogde kruiden
en gedroogde tomaatjes.
Alle ingrediënten in stukken in de blender doen en fijnmalen tot een puree.
Platte koekjes ervan bakken.
Aantal circa 10 à 12 stuks.
Erbij serveren: gegrilde paprika, tomaat en courgette.
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Gnocchi met zalm en spinazie
ODE AAN VE NUS

Gnocchi is een heerlijk aardappelgerecht dat zich met verschillende sausen laat
combineren. In Italië wordt het vaak als voorgerecht geserveerd, maar als
hoofdgerecht is het ook aan te bevelen, zeker in de volgende combinatie.
Voor 4 personen:
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 gr verse Gnocchi (zie Basis recepten)
500 gr goed gewassen wilde spinazie
300 gr zalm snippers, klein gesneden
twee knoflook teentjes
2 el olijfolie
1 klont boter
Visbouillon, half kopje
1 citroen
Zout & peper
(mascarpone)
AA N DE SLA G

Was de spinazie goed en bak deze in een ruime pan met twee eetlepels olijfolie en
voeg de fijn gesneden knoflook toe. Kort bakken. Snij ze klein of knip ze tot kleine
stukjes.
Kook de Gnocchi in ruim water met een beetje zout en olijfolie. Wanneer ze boven
komen drijven zijn ze klaar, zo’n 4 minuten.
Fruit intussen de zalmsnippers in een ruime koekenpan, met een klontje boter, voeg
de visbouillon toe. Schep de Gnocchi uit de pan met een gaatjes lepel, zodat ze uit
kunnen lekken en meng ze met de zalmsnippers in de koekenpan.

Foto: Fredrick Linck

Voeg de spinazie toe en schep alles om en voeg eventueel wat mascarpone toe.
Mits nodig, voeg wat kookvocht van de Gnocchi toe om de saus te binden.
Serveren
De citroen in dunne schijfje snijden, omvouwen en bovenop de schotel leggen op ter
decoratie, snel serveren.
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Huzarensalade à la Flamande met gebakken
asperges en luchtige Hollandaise
•
•
•
•
•
•

I NGRE DI Ë NT EN

W ERKWIJZ E HOLLA NDA ISE SA US

250 gr aardappel, brunoise (in blokjes gesneden)
250 gr beenham, brunoise
5 eieren, gekookt
1 el platte peterselie, gehakt
1 sjalot, fijngesneden
½ dl basisdressing

Leg de benodigde materialen en grondstoffen klaar voor gebruik.
Doe de azijn met het water, de sjalotten en de gekneusde peperkorrels in een pan.
Zet de pan op een hoog vuur en breng de vloeistof aan de kook.
Kook het vocht in tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid.
Passeer de ingekookte vloeistof (gastrique) door een bolzeef in een beslagkom.
Koel de gastrique af tot onder de 50 °C.
Voeg de eidooiers toe aan de gastrique en klop het mengsel au bain-marie tot het
goed gebonden is.
Neem de beslagkom uit de bain-marie.
Voeg langzaam in een dun straaltje de geklaarde boter toe onder voortdurend kloppen.
Breng de saus op smaak met citroensap, zout en cayennepeper.

Asperges
• 1 kilo asperges AA
• Balsamico azijn
• Zout en peper

•
•
•
•
•
•
•

Basis dressing
1160 gr sjalot, schoongemaakt
40 gr fijne mosterd
15 gr zout
200 gr poedersuiker
40 gr eidooier, gepasteuriseerd
250 gr natuurazijn
750 gr arachideolie

•
•
•
•
•
•
•
•

Hollandaise saus
50 gr sjalotten in brunoise
600 gr geklaarde boter
1 dl azijn,
1 dl water
10 st gekneusde, witte peperkorrels
150 gr eidooier
Sap van 1/2 citroen
Zout en cayennepeper

W ERKWIJZ E HUZARENSA LA DE

Blancheer de brunoise gesneden aardappel kort en laat afkoelen.
Snij het wit van gekookte eieren in brunoise. Gebruik het geel voor een andere
toepassing.
Meng met de brunoise ham, ei, sjalot en gehakte peterselie.
Maak aan met de dressing en peper en zout.
W ERKWIJZ E B A SISDRE SSING

Sjalot grof snijden en samen met de mosterd, zout, poedersuiker en eidooier zeer
fijn mengen in de keukenmachine of blender. Azijn toevoegen en goed mengen.
Druppelend de olie toevoegen en blijven mengen. Meng de olie er niet te snel bij,
anders zal de dressing in de koeling gaan scheiden.
W ERKWIJZ E GEB A KKE N ASPE RGES

Schil de asperges en snijd schuin in plakken van 1 centimeter dikte.
Bak de asperges in een koekenpan met een beetje geklaarde boter.
Laat karamelliseren met balsamicoazijn en breng op smaak met peper en zout.
AF WERKING

Neem een ronde steker en plaats daarmee de koude huzarensalade op het bord.
Schep er de warme asperges op.
Spuit er de luchtige Hollandaisesaus op en werk naar wens af met groene asperges.
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De asperges van Monet

E

en bosje asperges op een bedje fris groen staat aan de wieg van een van de meest
roerende verhalen uit de kunstgeschiedenis. Het is 1880. Eduard Manet schildert een aantal intieme stillevens met serviesgoed, boeketten en seizoensfruit.
Charles Ephrussi, de derde zoon uit een welgestelde bankiersfamilie, verzamelaar en
bevriend met Manet bezoekt het atelier. Hij ziet het schilderijtje met de asperges dat
nog nat op de ezel staat en wordt op slag verliefd. Hij vraagt naar de prijs of hij het
mag kopen. Manet, blij verrast noemt een bedrag van achthonderd francs. Waarop
Charles Ephrussi verontwaardigd uitroept dat dat veel te weinig is. Hij biedt duizend
francs als hij het schilderijtje meteen mee mag nemen. En dat mag. Twee dagen later
bezorgt een bediende van Manet een tweede schilderijtje bij Ephrussi met daarop een
losse asperge op een marmeren ondergrond. Op het begeleidende briefje staat: “Il en
manquait une a votre botte”. Er ontbrak er nog eentje in uw bosje…
De asperges zijn altijd in het
bezit gebleven van Charles.
Hij stond model voor Swann
in A la recherche du temps perdu
van Proust. Manet stond
model voor Elstir.
Edmund de Waal beschrijft
aan de hand van een nalatenschap netsuke’s in De haas
met de amberkleurige ogen de
aangrijpende geschiedenis
van het bankiersgeslacht
Ephrussi.

Op mijn schilderijtje, “een
nalatenschap” liggen een
paar deeltjes van Proust, die
langs een lange omweg uit
de nalatenschap van mijn
vader in mijn bezit zijn gekomen. De netsuke konijntjes kochten Ab en ik toen we net
bij elkaar waren. En de schilderijtjes van Manet waren altijd al mijn lievelingen, lang
voor ik de verhalen er om heen kende.

Bechamelsaus
Voor ongeveer 1 liter saus
I NGREDI Ë NTE N

•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 gr bloem
50 gr boter
0,9 l melk
25 gr ui
1 laurierblad
1 gr tijm
Citroensap
Zout en peper
Nootmuskaat
W ERKWIJZ E

• Leg de benodigde materialen en grondstoffen klaar voor gebruik.
• Eerst een blanke roux (mengsel van boter en bloem) maken zodat deze af kan
koelen.
• Breng dan de melk aan de kook en voeg laurierblad en tijm toe.
• Voeg in een bekken een beetje melk toe aan de koude roux en voeg dan dat mengsel
toe aan de rest van de melk.
• Roer met de garde voorzichtig door het mengsel van de roux en de kokende melk
tot een gladde saus is verkregen.
• Zet het vuur lager en kook de saus zachtjes onder regelmatig roeren ongeveer 30
minuten door.
• Zeef de saus door met de bolle kant van een pollepel de saus door een vochtige
passeerdoek en een zeef te roeren.
• Breng de saus opnieuw al roerend langzaam aan de kook.
• Breng de saus op smaak met zout, peper en citroensap.

Lux, maart 2016
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Aardappel gnocchi

Groente bouillon

Voor ongeveer 5 personen

Voor 8 liter bouillon

I NGRE DI Ë NT EN

I NGREDI Ë NTE N

• 175 gr bloem
• 1 kg aardappelpuree
• 1 ei
WE RKW IJZ E

•
•
•
•

Meng de warme aardappelpuree met de bloem en ei tot een gladde massa.
Spuit met een spuitzak mooie banen
Snijd die met de achterkant van een mes tot de juiste grootte.
Breng een pan met water aan de kook en kook hierin de gnocchi tot ze boven
komen drijven.
• Koel direct terug in ijswater en hierna droogdeppen in een doek.

Kerrie saus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 gr boter of olie
500 gr ui
500 gr wit van prei
250 gr knolselderij
100 gr venkel
500 gr tomaten
200 gr champignons
Peterseliestelen
2 laurierblaadjes
3 gr tijm
5 gr gekneusde peperkorrels
5 gr kervel
10 liter koud water
0,5 liter witte wijn
W ERKWIJZ E

1.1 liter saus
I NGRE DI Ë NT EN

•
•
•
•
•

60 gr bloem
50 gr boter
9 dl kippen fond
2 dl room
12 gr kerrie poeder
WE RKW IJZ E

• Boter uit laten bruisen en hier in de kerrie heel even laten myoteren (op laag vuur
verhitten om de smaak te verhogen)
• Haal de pan van het vuur en doe de gezeefde bloem er bij
• Terug op het vuur en even laten staan zodat de bloem gaar is
• Dan de koude kippen fond er op doen, blijven roeren
• Als de saus kookt de room er bij doen. Weer even laten koken
• Dan de saus op smaak brengen met witte peper en zout
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• Leg de benodigde materialen en grondstoffen klaar voor gebruik.
• Maak de groenten schoon en snij de schoongewassen groenten klein.
• Smoor de groenten zachtjes aan in een braadslee met vetstof. Laat de groente echter
niet verkleuren.
• Blus de groentesamenstelling af met witte wijn en voeg een deel van het koude
water toe.
• Vul de kookpan met het koude water en voeg de gesmoorde en afgebluste groente
toe. Breng de vloeistof langzaam op temperatuur, net tegen de kook aan.
• Verwijder tijdens het trekken van de bouillon het schuim met een schuimspaan en
herhaal dat.
• Laat bouillon ongeveer 1 uur rustig trekken.
• Passeer de bouillon met behulp van een puntzeef (chinois) met daarin een passeer
doek en bolzeef.
• Laat de bouillon op een koele plaats (maar niet in de koeling) afkoelen.
• Bewaar de afgekoelde bouillon afgedekt in de koeling of vries het geportioneerd in.
Voorzie de verpakking van een sticker.
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Colofon
Deze uitgave met lievelingsrecepten van
Pulchrileden kwam tot stand in samenwerking met Museum Catering-CateringMeesters, de organisatie die de catering verzorgt in
de Sociëteit van Pulchri.
De recepten zijn aangeleverd door zowel kunstenaars- als kunstlievende leden van Pulchri,
waarbij de eerstgenoemden ook de illustraties
bij de recepten hebben verzorgd. De chef-kok
van Museum Catering Frank Broenink heeft
de uitgave aangevuld met enkele professionele
recepten.
De recepten uit deze uitgave die daarvoor
geschikt waren, verschenen op de menukaart
als daghap van de Sociëteit in de maanden dat
de illustraties bij de recepten aldaar werden
tentoongesteld t.w. van 20 april tot en met
11 juli 2016.
Pulchri Studio is een vereniging van kunstenaars, opgericht in 1847. Sinds 1898 is
Pulchri gevestigd in het monumentale pand in
het centrum van Den Haag, Lange Voorhout
15. Pulchri onderscheidt zich door het veelzijdige kunstaanbod en de vele maandelijks
wisselende tentoonstellingen die gratis
toegankelijk zijn.
U kunt lid worden van de vereniging als
kunstenaar (na ballotage), kunstlievend lid of
categoraal lid.
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