64

weekend 20 en 21 oktober 2012

SOFIE

kookt

Sofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.
Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor
die u zo kan klaarmaken bij u thuis.

Voorgerecht

Paddenstoelentaart
Zo’n hartige taart is eens wat
anders dan een klassieke
quiche of pizza. Veel moeite
kost het niet: voor de bodem
gebruik je dunne plakjes brood
in plaats van korst- of bladerdeeg. Met een mengeling van
bruine kastanjechampignons en
shiitakes vind ik deze lunchtaart
het lekkerst. De toefjes mascarpone maken het heerlijk romig.

4 een klein ongesneden
wit carrébrood of toastbrood
4 6 sneetjes Taleggio van 20 cm lang
4 een bakje gemengde champignons:
kastanjechampignons, shiitakes, ...
Boter de bakplaat in. Snij dunne plakjes brood van
maximaal een halve centimeter dik en beleg er de bakplaat mee. Leg daarover een laagje Taleggio.
Snij de champignons in fijne plakjes en strooi ze erover.
Hak de look fijn en strooi de snippers erover. Kruid met
peper en zout en overgiet met mijn kruidenvinaigrette
(zie recept hieronder).
Werk af met een vijftal schepjes mascarpone. Bak
gedurende 15 à 20 minuten op 190°C. Eet meteen op.

Sofies kruidenvinaigrette
4 2 teentjes look
4 2 eetlepels mascarpone
4 een bakplaat van minstens 20 bij 20 cm
Herinner je je nog mijn kruidenvinaigrette? Meng een derde
arachideolie, een derde balsamico-azijn en een derde groene
kruiden: zo simpel als dat. Hij blijft weken goed in de koelkast.

Italiaanse
Taleggio

Fris voorgerecht

Carpaccio
Portobellochampignons
worden vaak gevuld,
maar ik eet ze het
liefst rauw in een fijne
carpaccio. Versterk
de smaak met wat
paddenstoelenvinaigrette en flink
wat fleur de sel.
Echte lekkerbekken
eten er een vers
geitenkaasje of een
stukje terrine van
ganzenlever bij. De
kervel is een must!

Ik gebruik graag een
kaas die goed doorsmaakt, zoals Taleggio.
Deze Italiaanse kaas
heeft een typische vierkante vorm, meestal
20 cm groot, en een
zachte oranjeroze korst.
De geur is sterk maar de
smaak eerder aards (de
kaas rijpt in grotten) ideaal voor bij de al even
aardse paddenstoelen.

4 4 of 5 portobello’s
4 een grote of 2 kleine dikke boterhammen
4 paddenstoelenvinaigrette
4 een bosje kervel
4 peper, fleur de sel
Borstel de portobello’s schoon en snij ze in superfijne plakjes.
Heb je een snijmachine, zet de champignons dan op hun kant
tegen het mes voor extra grote plakken. Met de hand lukt dat
nooit: je kan ze dan beter plat op een plank leggen en er kleine plakjes afsnijden. Schik over de borden en bestrooi met
peper en fleur de sel. Rooster de boterham, scheur hem in
stukjes en strooi hem erover.Werk af met enkele takjes kervel
en overgiet met flink wat vinaigrette.

Wist je dat...
• De Belgen gemiddeld
drie kilo champignons
per persoon per jaar eten
en daarmee tot de grootste champignoneters
van Europa behoren?
Ons land 52 champignontelers telt, waarvan
de meerderheid in WestVlaanderen en Limburg?
Paddenstoelen plukken verboden is in onze
bossen en natuurgebieden? In de weiden mag
het wel, mits je toestemming hebt van de eigenaar of boer. Opgelet
voor aggressieve koeien
en prikkeldraad!

Paddenstoelenvinaigrette
4 een paar Parijse champignons
(of restjes van andere paddenstoelen)
4 4 eetlepels notenolie
4 2 eetlepels appelazijn
4 een bosje bieslook
4 een sjalot
4 peper, fleur de sel

•
•

Snij een champignon of wat restjes in ‘brunoise’ (heel fijne
stukjes). Meng de appelazijn en notenolie met een eetlepel
bieslook en de fijngehakte sjalot. Kruid met peper en fleur de
sel. Ook lekker op een klassieke runds- of rauwe viscarpaccio.

Welke
soort
kiezen?

Parijse champignon

Kastanjechampignon

Portobello

Deze klassieke witte champignon is
niet meer dan de gecultiveerde versie
van onze wilde weidechampignon. Je
vindt hem in diverse groottes en kwaliteiten. De lekkerste zijn de kleine, jonge, gladde, volledig gesloten champignons. Grote, open champignons
waarvan je de donkere lamellen ziet,
zijn ouder maar smaken krachtiger.

De bruine versie van de Parijse champignon. Hij heeft een lichte nootsmaak
en bevat minder vocht
waardoor hij in de bereiding minder
zal slinken.
Z’n bruine
kleur fleurt
je bord op.

Deze reuzenchampignon vind je in het wit of bruin met
afmetingen tussen 6 en 12 cm. Je kan hem perfect opvullen en in zijn
geheel serveren, of er flinterdunne
plakken van
snijden voor
een carpaccio.

Oesterzwam
Met z’n typische waaiervorm en grijsbruine
kleur ziet een oesterzwam er helemaal
anders uit dan de
klassieke champignons. De smaak is heel
zacht en vlezig. Kort gebakken is hij het lekkerst.
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Ooit at ik een hemels taartje
met eekhoorntjesbrood bij de
Franse driesterrenchef Michel
Bras en sindsdien is mijn liefde
voor paddenstoelen niet meer
stuk te krijgen. Ook al vind je het
jaar rond gekweekte exemplaren, toch horen champignons
voor mij bij de herfst. Wilde bospaddenstoelen zijn natuurlijk de
top, maar ook een pak duurder.
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Paddenstoelen
nu op het menu

Lunch

Toast champignon

Rooster de plakken brood of bak ze in
een pan met wat boter - dat is nog lekkerder maar helaas ook vetter. Snij sterretjes in de hoed van de champignons:
maak drie lange, elkaar kruisende inkepingen en hou je mesje schuin naar
binnen, dat gaat het makkelijkst.
Draai de champignons om, strooi peper en zout in de binnenkant en bak ze
in een pan met een eetlepel boter, op
hun bolle kant: zo blijft het sap mooi in
de paddenstoel. Overgiet ze af en toe
met de boter uit de pan en blus met het
citroensap. Schik ze op de toast en
overgiet met geklaarde boter. Meer
moet dat niet zijn.

Boter smelten: drie keer anders
Er is niets mis met boter smelten in de
pan, maar wordt ze te heet, dan verbrandt ze en krijg je zwarte spikkels.
Om dat te voorkomen, werk je met
geklaarde boter. Smelt de boter langzaam op een laag vuurtje en schep
het witte schuim dat boven komt drij-

ven (de melkdeeltjes) met een
schuimspaan of een lepel af. Maar
ook onderaan zitten melkrestjes die
weg moeten. Laat de boter weer opstijven, klop ze uit de pot, draai om en
haal de onderste schijf met de laatste
restjes melkwei weg. Wat overblijft,

is geklaarde boter. Die bewaart een
paar weken in de koelkast. Bruine of
hazelnootboter (‘beurre noisette’) is
boter die verhit wordt tot ze lichtbruin kleurt, maar net geen spikkels
heeft. De notengeur past bij gebakken roggevleugel met kappertjes.

Hoofdgerecht

Stoofpotje van
bospaddenstoelen
Bospaddenstoelen vind je nu in het wild maar het kan net zo goed in een goedkopere versie,
met shimejis en Parijse champignons. Leuk om in een eenpersoonsstoofpotje op te dienen.

PER PERSOON:
4 een wilde eendenborst (‘magret’)
4 150 gram bospaddenstoelen (volgens aanvoer) of
een mengeling van shimejis en Parijse champignons
4 een koffielepel citroensap
4 een paar eetlepels groentebouillon of bleke fond
Kruid de eendenborst met peper en zout en
bak op de velkant in een hete pan, zonder
vetstof. Laat 5 minuten goed doorbakken en
draai om. Zet het vuur lager en laat nog
drie minuten verder bakken.
Haal de pan van het vuur en laat de eendenborst 5 minuten rusten, onder aluminiumfolie. Zo blijven de sappen mooi in
het vlees en lopen ze er niet uit, wanneer
je het straks snijdt. Beboter ondertussen
een stoofpotje, hak de champignons grof
(de shimejis trek je gewoon uit elkaar) en
vul er het potje mee. Kruid met peper en
zout, druppel er het citroensap over en
voeg de bouillon of fond toe. Zet het deksel
op de pot en laat 5 minuten stoven. Strooi
er wat gehakte peterselie over en dien op
samen met de eendenborst.

Shiitake
De bruine shiitake heeft een opvallend
platte hoed en geurt (en smaakt) heel
kruidig. Oorspronkelijk groeit de shiitake
op bomen in Japan maar in
België wordt hij op een mix
van zaagsel, stro en water
gekweekt. Een decoratieve paddenstoel waarmee
je alle kanten uit kan.

Shimejis

Goed afgeborsteld
Champignons zijn net sponzen: als je ze onder
water afspoelt, slorpen ze dat op en worden ze
waterachtig en slap. Het vuil haal je er het
makkelijkst af met een borsteltje. Je hebt
speciale champignonborstels maar ik gebruik
gewoon een oude make-upborstel. Chanel of
Kruidvat: het merk is van geen belang.

Cantharellen

Deze Aziatische paddenstoel vormt
één grote tros minipaddenstoelen
bij elkaar. Je koopt ze klaar
voor gebruik en mag ze
integraal opeten. Shimejis
houden heel goed
hun vorm en zijn
ideaal om in een
stoofpotje te serveren.
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4 vier plakken wit brood van
minstens 2 cm dik, met de korst aan
4 12 grote Parijse champignons
4 een eetlepel boter
4 100 ml geklaarde boter
4 2 eetlepels citroensap

Klassieker dan dit
bestaat niet, maar ik
blijf het een superlekkere combinatie
vinden. Een toast
champignon, daar
hoort voor mij veel
boter bij, maar je
kan het natuurlijk
zo light maken als je
wil. Met grote Parijse
champignons vind
ik ‘m het smakelijkst,
vooral met zo’n
sterretje in de hoed.

Bospaddenstoelen

Wilde paddenstoelen of bospaddenstoelen worden niet gekweekt
maar in de bossen (geautoriseerd) geplukt, onder meer in Frankrijk.
Je vindt ze enkel gedurende een beperkte periode; oktober en november zijn de topmaanden. De bekendste zijn cantharellen (girolEekhoorntjesbrood les), eekhoorntjesbrood (cèpes), hoorn des overvloeds (trompettes de la mort), boleten, gele stekelzwammen en morieljes.
Bak ze zo kort mogelijk, zonder veel extra ingrediënten: daarvoor zijn ze
te delicaat.Weet dat bospaddenstoelen makkelijk 30 tot 80 euro per kilo
Morielje
kunnen kosten! Eekhoorntjesbrood is het duurst.

