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Hoe het zo is gekomen  
 

IK WAS HET EIGENLIJK NIET VAN PLAN, AL DIE CULINAIRE FRATSEN, MAAR HET BLEEK 

STERKER DAN IK. 

DAT BEGON ZO. 

IN 2017 HINGEN HIER DE VIJGEN ZO TALRIJK AAN DE BOMEN DAT HET ZONDE WAS 

OM DIE RIJKDOM AAN DE WILDE ZWIJNEN OVER TE LATEN DIE HIER SMAKKEND EN 

KNORREND DE GEVALLEN EXEMPLAREN STONDEN TE VERORBEREN. IK HAD NIET VEEL 

ERVARING MET INMAKEN EN WECKEN, MAAR ZO MOEILIJK KON HET TOCH NIET ZIJN ? 

EEN JAMMETJE MAKEN VAN DIE VIJGEN MOEST HAALBAAR ZIJN LEEK ME.  

NOU BEN IK ZELF NIET ZO’N LIEFHEBBER VAN JAM, DAT ZOETE IS NIET ZO AAN MIJ 

BESTEED. DUS GEBRUIKTE IK MINDER SUIKER DAN HET RECEPT DICTEERDE. EN 

VIJGENJAM IS MAAR VIJGENJAM, VOND IK. WAT VERSE GEMBER EN ROZEMARIJN, 

DAT LEEK ME WEL EEN AARDIGE EXPERIMENTELE TOEVOEGING. MIJN LIEF – WÉL EEN 

JAMLIEFHEBBER – MOCHT KEUREN EN PROEVEN. EN HIJ VOND HET WEL WAT. EN NA 

HEM VELE ANDEREN. DIE JAM GING ER IN ALS KOEK EN DE VOORRAAD WAS AL RAP 

WEG. 

MAAR DE VIJGENBOOM GING DOOR MET VIJGEN PRODUCEREN; VAN DAT IELE 

BOOMPJE NAAST LE MÛRIER (JE PLUKT ZE DAAR ZO VANAF HET TERRAS) KWAMEN 

ZO’N 20 KILO (!) VIJGEN SCHOON AAN DE HAAK.  

HET BEGON NIET ALLEEN IN DE PANNEN TE BORRELEN MAAR OOK IN MIJN HOOFD. 

VIJGENJAM MET STUKJES SINAASAPPEL, MET BALSAMICO, MET DON PX WIJN (IK 

HAD NOG EEN BODEMPJE STAAN) EN VANILLE…..  

HET HIELD NIET OP. EN HET VIEL ALLEMAAL IN GOEDE AARDE BIJ DE GASTEN.  

EN WAT MEER WAS….IK BEGON ER SCHIK IN TE KRIJGEN.  

DE KWEEPEREN DIE EIND SEPTEMBER DE BOOMTAKKEN DEDEN OMBUIGEN VROEGEN 

EROM OM KWEEPERENGELEI TE WORDEN. MÉT WAT CITROENGRAS UIT EIGEN TUIN, 

VOOR EEN EXTRA TWIST. DE ENORME HOEVEELHEDEN TAMME KASTANJES UIT DE 
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BOSSEN RONDOM WERDEN OPGELEUKT DOOR ZE ENIGE TIJD TE LATEN DOBBEREN IN 

DE CARTAGÈNE. OF DOOR ER LIKEUR VAN TE MAKEN. 

TOEN VOLGDEN TERRINES. EERST MET PORT EN PRUIMEN, DAARNA MET GROENE 

PEPER EN CRÈME FRAICHE EN EEN HERFSTTERRINE MET KASTANJES EN 

PADDENSTOELEN.  

HET HEK WAS VAN DE DAM. IK KOKKEREL ME SUF, EN HEB DAAR EEN REUZE PLEZIER 

IN.  

OP DE VOLGENDE PAGINA’S VINDT U ACHTERGROND INFORMATIE, RECEPTEN EN 

IDEEËN OM AL DAT LEKKERS GEÏNSPIREERD OP TAFEL TE ZETTEN. 

EN ALS WE DAN TOCH BEZIG ZIJN, NOG WAT EXTRA VAKANTIERECEPTEN. GEWOON, 

OMDAT HET ZO LEKKER IS EN DE ZON SCHIJNT ! 

 

BON APPÉTIT 

 Lydia 
  



L e k k e r s  v a n  L e  M i r a c l e      

 

 

6 

Kastanjes 
De Cevennen zijn van oudsher bezaaid met 

kastanjebomen. De broodboom, zoals de 

kastanjeboom ook werd genoemd, leverde naast 

voedsel ook hout voor meubels, raamkozijnen, 

dakspanten en hekken. Kastanjes worden anno nu 

nog steeds verzameld en verwerkt tot bijvoorbeeld 

kastanje meel, confituur en likeur.  

KASTANJELIKEUR 

Van kastanjes kan dus een boel lekkers worden 

gemaakt. Likeur maken is helemaal niet moeilijk maar 

duurt even omdat de kastanjes langere tijd moeten “trekken” in de 

alcohol die de basis vormt voor de likeur.  

KIR CEVENOL 

Kir is een cocktail, gemaakt van een Bourgondische Aligoté 

met een scheutje Crème de cassis. Voor Kir Royal wordt de 

witte wijn vervangen door Crémant de Bourgogne, een 

mousserende wijn.  In de Cevennen kennen we de Kir Cevenol 

met kastanje likeur. 

o witte (evt. mousserende) wijn (3 delen) 

o kastanje likeur (1 deel) 

Schenk in een glas (flûte) een deel kastanje likeur en vul dit 

aan met gekoelde (mousserende) witte wijn in een 

verhouding 1:3. 
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CRÊPES MET KASTANJE SAUS EN 

KASTANJE LIKEUR 

voor 4 p 

o 2 eieren 

o 250 ml melk 

o 30 g gesmolten boter en 20 g boter voor het bakken 

o 100 g bloem 

o 3 el kastanje puree 

o kastanje likeur 

o vanille-ijs  

o kaneel, gemalen 

Crêpes  

Klop in een kom de eieren met de melk en gesmolten boter 

door elkaar. Meng in een andere kom de bloem met 2 

snufjes zout. Maak een kuiltje in het midden. Giet er al 

kloppend geleidelijk het eimengsel in. Klop met een garde 

tot alles goed gemengd is. Laat het beslag minstens 1 uur 

rusten. 

Vet een crêpespan of koekenpan licht in met boter en verhit 

de pan. Giet een klein beetje beslag in de pan. Zwenk de pan 

zodat het beslag uitloopt. Bak tot de rand van de crêpe 

krimpt. Neem een spatel en keer er de crêpe mee om. Laat 

nog 1 minuut zachtjes bakken. 

Kastanje saus 

Verwarm 3 el kastanje puree zachtjes en roer tot sausdikte 

met een scheutje water. 

Serveren 

Verwarm de borden voor. Vul een warme crêpe met een 

bolletje vanille-ijs en warme kastanje saus. Sla de crêpe dicht 
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en schenk er een scheutje kastanje likeur over. Maak het af 

met een snuif kaneel. 

MONT LOZÈRE 

Het klassieke Franse dessert van meringues, kastanje puree en 

slagroom is beter bekend onder de naam Mont Blanc en wordt 

traditioneel geserveerd tijdens de wintersport. 

Om in Cevenolse sferen te blijven heb ik het dessert 

omgedoopt tot Mont Lozère, de berg in de Cevennen die in de 

winter ook wit besneeuwd is. 

o 1 meringue per persoon (verkrijgbaar bij supermarkt of 

patissier) 

o 150 ml slagroom lobbig geklopt per 4 personen 

o blikje kastanje puree (Crème de Marrons) 

Roer 3 eetlepels kastanje puree door de lobbig geslagen 

slagroom voor een mooi gemarmerd effect (dus niet te lang 

roeren !). Als de kastanje puree erg dik is kan het helpen 

deze eerst iets te verdunnen met warme melk. Schep een 

flinke schep van dit mengsel op de meringue. Kan het 

simpeler ? 

KASTANJES IN CARTAGÈNE 

Hier zijn twee regionale producten samengevoegd, de kastanje en 

Cartagène.  

Cartagène is een vin de liqueur hier uit de regio (type mistelle, 

geproduceerd in de departementen Gard, Hérault en Aude) die wordt 

gebruikt als aperitief en digestief. Pineau de Charente is een 

vergelijkbaar product uit de Cognac streek, evenals Ratafia de 

Champagne of Floc de Gascogne. 
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Cartagène wordt hier o.a. gemaakt op Domaine de Berguerolles in 

Saint-Ambroix, ze hebben een blonde (licht van tint, wat 

honingachtige smaak) en een brune (neigt 

naar vijg) variant. 

Cartagène is gemaakt van 80% verse 

druivenmost (ongegist druivensap) en 

20% wijngeest (eau-de-vie van druiven). 

Het mengsel moet ten minste 16° 

alcohol bevatten om verder vergisting 

van de aanwezig druivensuikers te 

stoppen. De Cartagène kan in kleur 

variëren, al naar gelang de gebruikte 

druivensoorten, van honingkleurig tot 

amber. 

Cartagène smaakt heerlijk bij meloen, 

chocolade, chocoladenagerechten en -

patisserie, gedroogd fruit, foie gras en 

Roquefort. 

CAKE MET KASTANJES IN CARTAGÈNE  

o 200 g roomboter, op kamertemperatuur 

o 200 g suiker 

o 4 eieren, op kamertemperatuur 

o 200 g bloem 

o half zakje vanillesuiker of 1 theel vanille-essence 

o 2 theel koekkruiden 

o 1 theel bakpoeder of baking-soda 

o 80 g kastanjes in cartagène, in stukjes gesneden 
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Vet een cakevorm van 25 cm in met zachte boter en bestuif 

met bloem of bekleed de vorm met bakpapier. Warm de 

oven voor tot 175ᵒC. 

Klop in een kom de zachte boter met de suiker romig en wit. 

Klop er dan een voor een de eieren door. Roer er vervolgens 

de vanillesuiker (of vanille-essence), koekkruiden, de in 

stukjes gesneden kastanjes door. Tenslotte de bloem en 

bakpoeder (of baking-soda) luchtig erdoor spatelen. Schep 

het beslag in de vorm en bak ca. 30 minuten. Laat de cake 

afkoelen.  

MELOEN MET CARTAGÈNE  

Een heerlijk zomers en makkelijk voorgerecht 

o Rijpe honingmeloen (½ meloen p.p.) 

o Cartagène  

Halveer de meloen en verwijder de zaden. Steek met een 

bolletjes-lepel zoveel mogelijk bolletjes uit de meloen. Laat 

de bolletjes in de meloen zitten en schenk er ruim Cartagène 

over. Laat enkele uren marineren en 

serveer koel.   
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Terrines van Le Miracle  
Terrine….paté…..wat is nou het 

verschil ?   

Een paté is officieel een 

vleesgerecht met een deegkorst. 

Een terrine wordt afgedekt met 

een deksel en een paté met deeg. 

En een paté eet je zowel koud als 

warm terwijl je een terrine bijna 

altijd koud eet. 

De klassieke terrine bestaat 

meestal uit vlees, wild en 

gevogelte met kruiden, sterke 

drank en is vaak omhuld met 

spek.  

De terrines van Le Miracle zijn gemaakt in speciale glazen potten en 

gesteriliseerd waardoor ze buiten de koeling lang houdbaar zijn.  

Ze zijn heerlijk bij het aperitief op een stukje stokbrood, maar laten 

zich ook mooi serveren als voorgerecht. Een lik confit de vin rouge 

erbij (zie pagina 12), wat vers fruit en een stukje brood et voilà ! 

Kweeperengelei 
Er staat hier op het terrein een kweeperenboom wat te kwijnen en 

we hopen dat deze na wat snoeiwerk zijn productie weer enthousiast 

zal hervatten. Hij staat op het onderste terras bij het kleine beekje. 
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De kweepeer of kweeappel is verwant 

de appel, de peer en de lijsterbes. De 

kweepeer is een harde groen gele tot 

gele vrucht, afhankelijk van de soort is 

de vrucht bedekt met een dun laagje 

‘vilt’. 

Het vruchtvlees is wit tot geel gekleurd, 

smaakt van nature zuur en is zonder 

bereiding niet eetbaar. De vrucht is erg 

hard. Een bekend gerecht met kweepeer 

is Membrillo uit Spanje, in iedere 

Spaanse supermarkt verkopen ze deze 

ingekookte kweepeerpasta. De klassieke 

Spaanse combinatie is Membrillo con 

Manchego, een harde schapenkaas. Ook 

de kweeperengelei van Le Miracle laat zich 

mooi met een oude schapen- en geitenkaas serveren. 

Confit de Vin Rouge 
Een wijnconfit kan worden gemaakt van rode, witte en rosé wijn. De 

wijn wordt met specerijen en suiker gereduceerd (ingekookt). 

TOEPASSINGEN 

✓ op taartbodem als vervanger van jam of vruchtengelei  

✓ in combinatie met peren in nagerechten en gebak 

✓ bij paté, kippenlevers of foie gras 

✓ bij pittige kazen 

✓ bij crêpes 

✓ in fruitsalade 

✓ om sauzen en vleesstoofpotten (zoals bœuf bourguignon) op 

smaak te brengen. 
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✓ om de braadjus van biefstuk of eendenborst af te maken tot 

een lekkere saus 

Olijfolie  
Er staan bij Le Miracle een paar jonge olijfboompjes op het terrein, 

aangeplant in 2016 toen we hier 

kwamen wonen.  

Ieder jaar kijk ik weer vol verwachting 

naar de olijfjes in wording maar dat is 

vooralsnog niet indrukwekkend. Een 

olijfboom heeft er toch wel enkele 

jaren voor nodig om een relevante 

productie te hebben. Bovendien bleek 

ik de bomen niet goed te snoeien, zo 

vertelde mij Pierre, de biologische 

tuinder uit Robiac. Hoofdschuddend 

bekeek hij mijn boompjes. Veel te 

volle kroon, aldus Pierre. Geef me de 

snoeischaar maar eens, zo gebood hij, 

en hij begon zonder veel scrupules 

flink te knippen in mijn boom. Ik trok 

bleek weg maar hij had gelijk; het jaar 

daarop was de vruchtzetting 

beduidend beter. Er moet een vogel in 

de kruin van de boom kunnen landen 

zonder met zijn vleugels de 

omringende takken te raken. Voilà, 

het werkt dus.  

Maar desondanks is de opbrengst van onze jonge boompjes nog 

pover, in 2018 ongeveer een pond. Als u dan weet dat dat zo’n 12 tot 
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30 liter per 100 kg olijven oplevert, had dit op zijn best een klein 

glaasje olie opgebracht. Nog even geduld oefenen dus. 

De olie die we verkopen is dan ook niet van eigen productie, maar 

komt uit het nabijgelegen Saint-Brès. De buurvrouw van een vriendin 

daar had in 2018 een overvloedige oogst en kon wel een paar liter 

missen. Deze olijven zijn in november 2018 direct koudgeperst in de 

olijfoliemolen van Saint-Brès en de olie is dus extra vierge. De olijfolie 

ruikt “fris gezond groen”, smaakt zoet, fruitig, peperig en bitter. Dat 

peperige en bittere proef je als laatste, en zijn kenmerkend voor een 

goede olie. 

De smaak van olijfolie wordt bepaald door het ras, het tijdstip van 

oogsten, de grond en de manier van snoeien en verwerken. In die zin 

is olijfolie vergelijkbaar met wijn, je kunt ook hier met recht spreken 

van terroir.  

Extra vierge olijfolie wordt bij voorkeur koud gebruikt in pasta, 

salade, vinaigrettes, tapenades en koude sauzen. Bakken in extra 

vierge olijfolie kan wel, maar daarbij gaat de bijzondere smaak van 

deze olie grotendeels verloren. Daarvoor kunt u dus net zo goed een 

wat goedkopere variant gebruiken. 

Vijgen  
De culinaire avonturen van Le Miracle vonden hun eerste inspiratie in 

de vijg. Wist u dat er wel 150 verschillende soorten vijgenbomen 

bestaan ? Ik ook niet.  

Maar er zijn ook hier grote verschillen; de vijg bij het terras van Le 

Mûrier geeft vanaf augustus mooie kleine bruingroene vijgjes, de 

basis van de jams van Le Miracle.  

Beneden op het terras bij het riviertje staat een vijgenboom die diep 

purperen grote vijgen geeft. Een andere vijg geeft al vroeg in het jaar 
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vijgen, maar helaas droog en 

smakeloos. Anderen barsten 

bij de rijping open en laten 

hun bloedrode binnenkant 

zien (beetje “bleh”). En 

sommigen bomen doen 

helemaal niets… 

VIJGENJAM  

Onze vijgenjam is er in vele variaties: met gember en rozemarijn, met 

vanille en Don PX wijn, met balsamico, met port en amandelen, met 

sinaasappel.  

Hoe dan ook zijn ze allemaal lekker op een knapperig stuk stokbrood.  

TOEPASSINGEN 

✓ bij de kaasplank 

✓ bij terrines en patés 

✓ in kwark en yoghurt 

✓ als toevoeging aan gebak en taart 

✓ om braadjus of stoofpotten op smaak te brengen 

VIJGEN IN RODE WIJN 

Nadat ik me had uitgeleefd met vijgenjam, kwam ik dit recept tegen. 

Het leek me wel wat. Zo dachten anderen er ook over, want de 

potten die ik had gemaakt waren in no-time weg… 

TOEPASSINGEN 

✓ warm over vanille-ijs 

✓ in yoghurt of kwark 

✓ bij een herfstige paté 
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VERSE VIJG MET LIKEUR IN EEN 

CHOCOLADEJASJE 

voor 4 p 

o 4 verse vijgen 

o 125 g pure chocolade 

o 150 g rood fruit, vers of uit de diepvries 

o 60 g suiker 

o drank naar keuze, bijv. Liquor 43, rode port 

of Cartagène 

o 200 g fromage battu (of petit suisse, crème 

fraiche, fromage frais, mascarpone) 

o desgewenst Confit de Vin Rouge (zie pagina 

12) 

 

 

Was de vijgen en zorg dat de schil heel blijft. Laat ze drogen 

of droog ze met wat keukenpapier. 

Injecteer de vijgen met een beetje drank naar keuze. Smelt 

de chocolade au bain-marie. Pak de vijgen bij het steeltje en 

dompel ze in de gesmolten chocolade, zet ze op bakpapier. 

Koel ze om te de chocolade weer hard te laten worden (ca. 

20 min). 

Maak een rode vruchtencoulis door het rode fruit met de 

suiker en een paar eetlepels water te koken. Desgewenst kan 

de coulis gepureerd en gezeefd worden, maar het staat ook 

mooi als de vruchten heel blijven. 

Schep wat Fromage Battu (volle roomkwark) op een bordje 

met wat vruchtencoulis en zet de chocoladevijg erbovenop. 
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Versier met een lepel gedoopt in Confit de Vin Rouge het 

bord. 

Cèpes  
Cèpes kennen wij als eekhoorntjesbrood (in Italië Funghi Porcini); een 

eetbare paddenstoelensoort uit de boletenfamilie. Hij heeft een 

heerlijk verfijnde nootachtige smaak en is één van mijn favoriete 

paddenstoelen. Omdat hij alleen in de vrije natuur groeit wordt hier 

in de herfst dan ook volop gezocht in de omringende bossen en is hij 

te koop op de markt, samen met girolles (cantharellen), morilles, 

trompettes de la mort (hoorn van overvloed) en ander lekkers uit het 

bos. Je kan ontzettend veel met eekhoorntjesbrood doen. Een 

kaasfondue wordt bijvoorbeeld nog lekkerder met 

eekhoorntjesbrood erin. En natuurlijk de Italiaanse klassieker Risotto 

al Funghi Porcini. 

SEL AUX CÈPES 

Hiervoor zijn gedroogde 

en heel fijngesneden 

Cèpes vermengd met 

zeezout (Sel de 

Guérande). Daardoor is 

het een ideale 

smaakmaker voor allerlei 

paddenstoelengerechten, herfstige soepen, stoofpotten en sauzen. U 

geeft een gerecht hiermee snel meer “bodem” en smaak. Laat de Sel 

aux Cèpes 20 min meekoken. 
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TOEPASSINGEN 

✓ paddenstoelensoep en – saus 

✓ bœuf bourguignon 

✓ in rundvleesstoofpotten 

BŒUF BOURGUIGNON 

o 1,5 kg runderstoofvlees in blokjes 

o 200 g gerookt spek in blokjes 

o 60 g roomboter 

o 10 sjalotjes 

o 2 wortels 

o 2 teentjes knoflook, gepeld en 

fijngesneden 

o 60 g bloem 

o 50 cl rode wijn uit de 

Bourgogne, maar ook onze 

lokale rode wijn voldoet  

o ½ l runderbouillon 

o 250 g kastanjechampignons  

o 1 eetl sel aux cèpes 

o 1 bouquet garni  

o zout & peper 

o Confit de vin rouge 

Snijd het vlees, de gepelde 

sjalotten en de wortels in 

(grove) stukken. 

Smelt de boter in een ruime 

braadpan, voeg de uien en de 

spekblokjes toe en bak tot het 

gaat kleuren. Haal dit uit de pan. 

Een bouquet garni is een 

bosje gemengde groene 

kruiden. De kruiden worden 

samengebonden en 

meegekookt in gerechten 

als bouillon, maaltijdsoepen 

en stoofschotels. Meestal 

samengesteld uit laurier, 

tijm, peterselie en 

rozemarijn. Deze kruiden 

kunt u allemaal vinden op 

het terrein van Le Miracle. 
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Braad nu de rundvlees aan op een hoog vuur, voeg nu de 

wortels toe en laat 5 min meebakken. strooi de bloem erover 

en laat meebakken terwijl u blijft roeren. Voeg de bouillon 

toe en schraap de aanbaksels los van de bodem. Voeg uien 

en spek weer toe, en vervolgens de rode wijn, sel aux cèpes, 

zout, peper, bouquet garni en knoflook. 

Regel de hittebron zo dat de bœuf zacht tegen de kook 

aanblijft, laat tenminste 3 uur pruttelen. Laat de 

kastanjechampignons het laatste half uur mee garen. 

Verwijder voor het opdienen het bouquet garni. Maak af op 

smaak met Confit de vin rouge. 

RISOTTO MET CÈPES  

o 400 g risottorijst  

o 40 g gedroogde of 300 g verse 

Cèpes  

o 60 g boter en/of scheut 

olijfolie 

o 1 ui, gesnipperd 

o 1,75 liter kippenbouillon (of 

groentebouillon of 

paddenstoelenbouillon) 

o 60 g Parmezaanse kaas, versgeraspt 

o zout & peper 

Gedroogde Cèpes 

Week de gedroogde paddenstoelen ruim van te voren warm 

water (het liefst enkele uren). Let op, gooi het weekvocht 

niet weg, het zit boordevol smaak !  
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Verse Cèpes  

Schoonmaken (borsteltje of doekje) en in kleine stukjes 

snijden. Bak ze even kort aan in wat olijfolie of boter. 

Bereiding 

Zorg dat de hete bouillon klaar staat terwijl u de risotto 

maakt. De rijst niet vooraf wassen. 

Fruit de uit in een pan met dikke bodem aan in wat boter 

en/of olijfolie tot deze glazig is. Dan de rijst erdoor mengen; 

zorg dat alle korrels met vet bedekt zijn. Voeg de (hete) 

bouillon toe; telkens een scheutje en roer voortdurend. Pas 

als de bouillon geabsorbeerd is de volgende scheut 

toevoegen; de risotto moet als het ware naar “adem 

happen” voordat u weer bouillon toevoegt. U kunt 

gaandeweg dit proces nu ook de geweekte Cèpes toevoegen 

met het weekvocht. Verse Cèpes voegt u iets later pas toe. 

Haal de risotto van de hittebron en laat een minuutje staan. 

Voeg de Parmezaanse kaas en evt. verse Cèpes toe. Breng de 

risotto op smaak met peper en zout. 

De risotto is op zijn best als hij "al dente", zacht romig en dik 

vloeibaar is.  
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PADDENSTOELENSAUS 

Deze saus is heerlijk bij (verse) pasta, vlees of kip. Als het lukt 

om verse bospaddenstoelen zoals cantharellen, 

eekhoorntjesbrood en morilles te bemachtigen wordt de saus 

nog lekkerder. Maar gedroogde paddenstoelen behouden hun 

bijzondere smaak ook en geven een heerlijke herfstige smaak 

aan de saus.  

 

 

 

 

 

 

o scheutje olijfolie of klont roomboter 

o 500 g verse of 50 g gedroogde gemengde paddenstoelen,  

o 1 ui, gesnipperd 

o 2 teentjes knoflook, geperst 

o 100 ml droge witte wijn 

o 200 ml room 

o 100 ml bouillon (evt. van bospaddenstoelenbouillon 

blokjes) 

o naar smaak verse kruiden (zoals bieslook, basilicum en 

peterselie), fijngehakt 
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Gedroogde paddenstoelen 

Week de gedroogde paddenstoelen ruim van te voren warm water 

(minimaal enkele uren). Let op, gooi dit weekvocht niet weg, het zit 

boordevol smaak !  

Verse paddenstoelen  

Schoonmaken (borsteltje of doekje) en in kleine stukjes snijden.  

Verwarm de olie in een pan en bak de paddenstoelen, ui en 

knoflook even aan. Blus af met wijn en laat inkoken. Maak verder af 

met room en bouillon en laat een paar minuten zachtjes koken. 

Schep er de kruiden door en breng op smaak met zout en peper. 

 

Gekonfijte citroen 
Helaas groeien de citroenen hier niet in “het 

wild”, daarvoor zijn de winters hier te koud. Ze  

overleven alleen 

als ze in de winter 

naar binnen mogen; 

koel en zonnig, maar 

beschermd tegen vorst. Ook hier is de 

citroenplant dus een oranjerieplant. 

Maar de biologische citroenen die ik 

hier op de markt koop laten zich wel mooi verwerken tot gekonfijte 

citroenen. Ik gebruik ze zelf graag omdat ze gerechten zo’n 

bijzondere smaak (umami) geven die eigenlijk door niets te 

vervangen is. 

Afkomstig uit de Noord-Afrikaanse Arabische keuken (Maghreb) 

heeft de gekonfijte citroen zijn weg gevonden naar Frankrijk en in de 

Umami is een van oorsprong 

Japans woord dat 'heerlijkheid' 

of 'hartig' betekent; het is een 

van de vijf basissmaken, samen 

met zout, zoet, zuur en bitter. 
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mediterrane keuken. Kookgoeroe Ottolenghi is dol op deze 

bijzondere smaakmaker.  

Gebruik vooral de schil (schraap het vruchtvlees eraf), snijd de schil 

heel fijn en gebruik spaarzaam.  

TOEPASSINGEN 

✓ vette vis, zoals zalm en tonijn  

✓ stoofschotels en tajines met lam of kip 

✓ salades en dressings 

✓ quinoa-, couscous- of bulghursalade 

TAJINE MET KIP EN GEKONFIJTE CITROEN 

voor 4 p 

o 1 kg kip, in stukken 

o 1 flinke ui 

o 3 knoflookteentjes 

o bladpeterselie, 4 takjes 

o verse koriander, klein 

bosje 

o 1 tl ras el hanout 

o 1 el gemberpoeder 

o 1/2 tl kurkuma 

o 100 g groene olijven 

o 1 gekonfijte citroen 

o olijfolie 

o peper & zout 

De Maghreb is een aanduiding 

voor het noordwestelijke deel 

van Afrika (Marokko, Algerije, 

Tunesië, Mauritanië en Libië).Een 

groot deel van de Maghreb is 

lange tijd onder Franse 

heerschappij geweest; de invloed 

van de Franse cultuur is hier 

groot (o.a. taal, veel 

Maghrebijnen spreken Frans als 

tweede taal). 
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Pel en snijd de ui. Bedek de bodem van een tajine met 

olijfolie en ui. Leg hierop de kip en 

kruid met de gemberpoeder, de 

kurkuma, de ras el hanout, peper 

en zout. Hak de bladpeterselie en 

de koriander fijn en voeg toe aan de 

tajine. Knijp de knoflook fijn en 

verdeel over de kip. 

Zet de tajine op het fornuis en 

verhit deze zachtjes, voeg na een 

half uur zoveel water toe tot het 

ongeveer de helft van de kip 

bedekt.  

Laat daarna nog een half uur 

pruttelen op een zacht vuur 

of in de oven op 180 °C. Niet 

roeren, de laagjes moeten 

mooi behouden blijven. 

Als de kip gaar is, voeg dan 

de olijven en de in stukjes 

gesneden gekonfijte citroen 

toe. Laat nog twee minuten 

zachtjes inkoken.  

  

Ras el Hanout is een 

Marokkaans kruidenmengsel 

van soms 20 of meer 

specerijen. Soortgelijke 

kruidenmengsels worden 

gebruikt in Algerije, Tunesië 

en andere landen 

 in Noord-Afrika en het 

Midden-Oosten. 
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CHOUCROUTE À LA MAGHREB 

Zuurkool uit de Maghreb 

o 1 pak zuurkool, gekruid 

o 1 ui 

o olijfolie 

o ras el hanout 

o 1 theel komijnzaad 

o 1 theel chilivlokken 

o 1 eetl gembersiroop 

o stuk geconfijte citroenschil, fijngesneden  

o 1 eetl geroosterd sesamzaad 

o 2 eetl Fromage Battu 

o 4 aardappelen, geschild 

o 1 zoete aardappel, geschild 

o 2 eetl vers korianderblad 

o 2 tenen knoflook, gepeld  

o peper & zout 

Pel en snijd de ui. Bedek de bodem van een koekenpan met 

olijfolie en ui, en bak de ui licht aan. Voeg de gekruide en 

wat fijner gesneden zuurkool toe en bak ca. 30 min. Voeg 

gaandeweg het bakken het komijnzaad, de chilivlokken, de 

fijngesneden gekonfijte citroenschil en de gembersiroop toe. 

Snijd de geschilde aardappelen en zoete aardappelen in 

dunne reepjes (lucifer dikte). Bak dit aan in een koekenpan in 

een flinke scheut olijfolie. Voeg peper, zout en ras el hanout 

toe en de knoflook uit de knijper. Bak alles op laag vermogen 

tot de aardappelen gaar en zacht zijn geworden. Strooi er als 

laatste het verse korianderblad over.  

Fromage battu is Frans voor 

verse kaas (kwark). Meestal is 

hij ‘battu’, losgeklopt en glad. 
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Serveer de zuurkool en aardappelmengsel apart. Bestrooi de 

zuurkool voor het serveren met het sesamzaad en schep de 

Fromage Battu er bovenop. 

Eierlikeur 
Een ei is maar een ei hoor 

ik u zeggen.  

Maar dan doet u onze 

kippendames toch tekort. 

Het is best een wonder 

hoe ze dag na dag trouw 

en zonder morren een ei 

produceren. En nee, daar 

hebben ze geen haan 

voor nodig (FAQ van veel 

gasten). Dat kunnen ze 

gewoon zelluf.  

Ik had nog een recept 

liggen uit mijn kinderjaren; 

toen ik nog met pa en moe op vakantie ging naar Tirol. Op en top 

tiroler boerin Waltraud (jawel, op feestdagen mét dirndl) maakte 

traditionele boerse dingen op haar houtfornuis. Haar schnitzels 

waren kamerbreed, flinterdun en overheerlijk mals en knapperig. Na 

het slachten (ja, ook dat deed ze zelf) maakte ze worsten en mooi 

droog gerookt Tiroler-speck.  

In het voorjaar werden vlierbloemschermen omgetoverd tot 

limonade en van eieren maakte ze heerlijk zachte eierlikeur. Ik heb 

veel van haar keukengeheimen genoteerd. En daar plukt u nu de 

vruchten van. 
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De eierlikeur van Le Miracle is dus niet van Franse origine, maar wel 

van eigen kip ! 

TOEPASSINGEN 

✓ over vanille-ijs 

✓ bij appeltaart 

✓ bij fruitsalade 

✓ of gewoon lekker uit een glaasje 

Rozemarijn 
In de Nederlandse klei bleef mijn rozemarijnstruik een wat armoedig 

struikje, maar hier gedijt de rozemarijn beduidend beter. Sterker nog, 

het is een van de planten die het hier het beste doen en van de 

zomerse hitte en droogte nauwelijks onder de indruk zijn. De 

struikjes die ik in 2016 aanplantte zijn dan ook inmiddels een flinke 

haag geworden, waar ik graag van pluk. Doet u dat vooral ook ! 

Het is onmisbaar in de mediterrane keuken. Waar ik het erg graag in 

gebruik is in de Fougasse. Een brood met zeezout, olijfolie en 

rozemarijn. Deze versie is gemakkelijk te maken, en heerlijk geurig en 

fantastisch bij het aperitief.  

Dus pluk wat van de rozemarijn uit onze tuin en maak zo’n lekkere 

Fougasse, het Franse zusje van de Italiaanse Focaccia.  
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FOUGASSE MET 

VERSE 

ROZEMARIJN 

o 500 g witte bloem 

o 1 zakje gedroogde gist 

o 10 g zout 

o ca. 300 ml water, 

lauwwarm 

o olijfolie 

o scheutje melk 

o 1 eetl grof zeezout 

o een flinke handvol verse 

rozemarijnnaalden 

Hak de rozemarijn grof. Vermeng 

de bloem met de gist en het zout 

en voeg zoveel lauwwarm water 

toe dat het na mengen een 

samenhangende bal vormt die 

loskomt uit de kom. Voeg bij het 

maken van het deeg een scheut olie en 

twee derde van de gehakte rozemarijnnaalden toe. 

Kneed ca. 10 minuten op een met bloem bestoven werkblad 

en leg terug in de kom; dek deze af en laat 30 minuten rijzen 

op kamertemperatuur. 

Verwarm de oven voor op 220⁰C.  

Kneed het deeg nog een minuutje door. Rol of druk het deeg 

uit tot een ovalen lap. Geef de lap een snede door het 

midden en aan weerszijden nog drie insnijdingen (als de 
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nerven van een blad). Trek de inkepingen iets open. Bestrijk 

met olijfolie en laat nog 30 minuten rijzen. 

Bestrijk de Fougasse tenslotte met melk, strooi er het grove 

zeezout en de laatste rozemarijnnaalden over. Bak de 

Fougasse 15-20 minuten in de voorverwarmde oven totdat 

de bovenkant mooi goudbruin is. Laat daarna iets afkoelen 

en proef je eerste stuk als het nog lauw is. Genieten! 

BOTERKOEK MET ROZEMARIJN EN 

WALNOTEN 

Deze boterkoek at ik ooit in Nederland en ik vond de 

toevoeging van rozemarijn en walnoten verassend en heerlijk. 

Probeer het eens en oordeel zelf. 

o 375 g bloem 

o 340 g roomboter, op kamertemperatuur 

o 270 g witte basterdsuiker 

o ¼ theel zout 

o ½ vanillestokje, het merg eruit geschraapt 

o geraspte schil van een ½ citroen 

o klein handje verse rozemarijnnaalden, fijngehakt 

o 50 g gehakte walnoten 

o 1 ei, losgeklopt 

Verwarm de oven voor op 170°C. Vet een boterkoekvorm in 

met boter en bekleed de bodem en twee zijkanten met 

bakpapier. Bij gebruik van een siliconenvorm is dit niet 

nodig. Een springvorm is niet aan te raden; de boter kan uit 

de vorm gaan lekken. 

Doe alle ingrediënten in een kom en meng deze tot een 

samenhangend deeg. Doe het deeg in de vorm en druk dit 
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plat, dat gaat het best met natte handen of de bolle kant van 

een natte lepel. Probeer de bovenkant mooi glad te krijgen. 

Bestrijk het deeg met losgeklopt ei en kerf er met een vork 

een ruitjesmotief in. Bak de boterkoek 30 tot 40 minuten tot 

de bovenkant goudbruin is.  

Laat de boterkoek minimaal 6 uur afkoelen in de vorm en 

haal hem er dan voorzichtig uit. 
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SNELLE 

TOMATENTAART 

o 1 vel pâte brisée  

o 4 tomaten 

o 2 el mosterd 

o half blikje ansjovisfilets 

o peper en zout 

o tijmtakjes, gerist 

o scheutje olijfolie 

Ontrol het deeg op een bakplaat. 

Vouw het deeg rondom in een 

mooi geschulpt randje. Roer 

mosterd los met de fijngesneden 

ansjovisfilets. Verdeel dit 

mengsel over de deegplak. Snijd 

de tomaten in plakken en verdeel dit ook over de deegplak. 

Bestrooi met peper, zout en tijm. Besprenkel met wat olijfolie en 

bak goudbruin in ca. 25 min in een oven op 180ᵒC. 

 Superhandig zijn die deegvellen uit 

het koelvak: pâte brisée, pâte 

feuilletée, pâte salee, feuilles de 

brick en pâte à pizza. 

Voorzien van een vel bakpapier 

kunnen ze zo in de vorm en vullen 

maar. Pizza deeg is zowel rond als 

rechthoekig verkrijgbaar. De pâte 

brisée, pâte feilletée en pâte salee 

zijn rond en passen zo in de meeste 

(quiche-)vormen.  

Pâte brisée is een soort korstdeeg en 

is lekker voor hartige taarten 

Pâte feuilletée is bladerdeeg en 

lekker in zoete en hartige 

toepassingen. 

Pâte salee is kruimeldeeg en lekker 

voor bijvoorbeeld zoete vlaaien of 

appeltaart 

Feuilles de brick is bekend als fillo-

deeg, ook weer te gebruiken in zoete 

en hartige gerechten. 
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ROSÉ GRANITA MET VERSE AARDBEIEN 

Voor dit heerlijke zomerse 

drankje hoeft u niet de 

allerbeste rosé te gebruiken. 

Bij Domaine de Berguerolles 

in Saint-Ambroix verkopen ze 

tafelwijnen uit de cuve voor 

ca. € 2,-  per liter. Munt ter 

garnering vindt u volop hier 

op het terrein 

o 1 fles rosé wijn 

o 300 g verse 

aardbeien  

o 150 suiker 

o 2 tot 3 eetl citroensap 

o 40 ijsklontjes 

o evt. blaadjes munt en/of schijfjes citroen 

Zet de fles rosé tenminste 6 uur in de vriezer. Deze zal niet helemaal 

bevriezen. Maak de aardbeien schoon en houd er een paar achter 

voor de garnering. Pureer de rest van de aardbeien met de suiker.  

Meng de ijskoude rosé met de aardbeienpuree en het citroensap.  

Doe dit mengsel met de ijsklonten in een blender of keukenmachine 

en maal tot een granita.  

Serveren in glazen en garneren met de achtergehouden aardbeien, 

een blaadje munt en/of een schijfje citroen. 
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PIZZA NIMOISE 

Lekker als hoofdmaaltijd met een salade of als warm hapje bij de 

borrel 

o 1 vel pâte brisée  

o 150 g brandade de morue  

o 150 g crème fraiche  

o bol mozzarella in stukjes 

o ca. 75 g feta in stukjes 

o ca. 10 zwarte olijven 

o wat takjes tijm, gerist 

o peper en zout 

o olijfolie 

Ontrol het deeg op een bakplaat. 

Vouw het deeg rondom in een mooi 

geschulpt randje. Meng de brandade 

met de crème fraiche en peper en zout 

naar smaak. Verdeel dit mengsel over 

de deegbodem. Verdeel de mozzarella, 

feta, olijven en tijm over de pizza, 

besprenkel met 

wat olijfolie en bak 

goudbruin in ca. 25 

min in een oven op 

180ᵒC. 

 

Brandade de Morue is een puree van gezouten vis (stokvis) is 

een specialiteit uit de stad Nîmes, maar heeft zich verspreid 

over het hele zuiden van Frankrijk. Het recept bestaat uit 

kabeljauw en olijfolie, met citroensap, knoflook, peterselie, 

tijm en uien. Kabeljauw was een populaire vis in de streek, men 

bewaarde de kabeljauw door te deze zouten en te drogen. 

Lekker in hartige taarten of op een stukje knapperig brood. 
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TARTE AUX PÊCHES ET À LA LAVANDE 

Gasten slaan bij het boodschappen doen nog 

wel eens meer in dan ze op kunnen. Zo kregen 

we laatst nogal wat perziken toegestopt. Dat 

herinnerde me aan een recept van 

perziktaart! Eenvoudig te maken maar o zo 

lekker. 

 

o 1 rol sablée-deeg (zandtaartdeeg) uit het koelvak 

o 5 perziken 

o 80 g gezouten boter 

o 100 g fijne suiker 

o 5 takjes lavendel of 2 theel gedroogde lavendelbloemetjes 

Verwarm de oven op 180°C. Halveer de perziken en verwijder de 

pit. Snijd in plakjes. Bedek een quichevorm met bakpapier, smelt de 

boter, bestrijk het bakpapier hiermee en bestrooi met wat suiker, 

Leg de deegplak erop met een mooie opstaande rand. Leg de 

plakjes perzik op het deeg en bestrijk met de helft van de 

resterende boter en de helft van de suiker. Strooi bloemetjes van 3 

takjes lavendel (of 2 theel gedroogde lavendel) over de taart. en 

bak 10 minuten op 180°C. Bestrijk/strooi daarna deeg en perziken 

met de overgebleven boter en suiker. Nog 20-25 minuten bakken op 

180°C. Laat afkoelen en versier met de rest van de lavendel en 
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serveer met vanille-ijs of yoghurt. Nee, het is allemaal niet best 

voor de lijn, maar wel errug lekker ! 

PISSALADIÈRE  

Een fijn en gemakkelijk vakantiegerecht uit de Provence 

o 1 kilo uien, in ringen 

o olijfolie 

o 2 tl suiker 

o 1 à 2 el rode wijnazijn 

o peper en zout 

o 1 vel pâte feuilletée  

o 100 g zwarte tapenade (kant en klaar of zelf gemaakt: 

zwarte olijven ontpitten, teen knoflook pellen en samen 

met wat peper en zout en een beetje olijfolie in een 

keukenmachine tot gladde puree fijnmalen) 

o hand zwarte olijven 

o tijmtakjes, deels gerist 

o potje of blikje ansjovisfilets 

 

Bak de uienringen in de olijfolie met suiker en de wijnazijn. Niet te 

snel bruin laten worden maar rustig laten karamelliseren, tot de 

uien helemaal glazig en zoet zijn. Kan wel drie kwartier duren. 

Breng op smaak met peper en zout en laat afkoelen.  

Ontrol het deeg (met het bakpapier eronder) op een bakplaat. 

Vouw het deeg rondom in een mooi geschulpt randje naar binnen. 

Strijk de tapenade uit over het deeg, verdeel daarna het 

uienmengsel erover met de helft van de verse tijmblaadjes. 

Daarover dan weer de ansjovissen in een ruitpatroon en tenslotte 

de olijven. 
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Bak zo’n 25 minuten op 180ᵒC, dien warm of lauw op met de laatste 

takjes verse tijm. 

TARTE TATIN AU BEURRE SALE 

o 1 vel pâte feuilletée 

o 5 appels 

o 125 g beurre salé (of roomboter met een flinke snuf zout) 

o 100 g suiker 

o room of Fromage Battu 

Verwarm de oven voor op 200°C. Schil de appels en snijd deze in 

parten. Smelt de boter in een pan, voeg de suiker toe en laat deze 

zachtjes karamelliseren. Voeg de 

appelparten toe en laat deze al 

roerend 20 minuten pruttelen in de 

karamel 

Doe het appelmengsel in een 

bakvorm en bedek de appels met de 

pâte feuilletée. In de oven bakken 

ca. 40 minuten. Laat iets afkoelen 

en keer om op een bord. Serveren 

met geklopte zoete room of 

Fromage Battu. 
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JUS DE CITRON ET DE MENTHE 

Jordaanse lemon juice, een supergoede dorstlesser op warme dagen. 

o 6 citroenen geperst 

o 100 g suiker 

o ca. 40 g verse muntblaadjes (bij voorkeur de Marokkaanse 

munt) 

o 300 ml water en ca. 10 ijsblokjes 

Los de suiker op in een deel van het water door dit te verwarmen en 

te roeren. Laat afkoelen. Vermeng het citroensap met het water-

suiker mengsel. Vermaal de ijsblokjes met de muntblaadjes. Verdeel 

het ijs met de munt over glazen en schenk het gekoelde 

citoensap/watermengsel er bij. Ijskoud serveren. 

 

ALIGOT 

Comfort food op zijn Cevenols. Deze Franse aardappelpuree 

wordt gemaakt met héél veel kaas, waardoor je er lange 

draden van kunt trekken. Het is typisch streekgerecht uit 

een regio waarvan ook de Cevennen deel uitmaken. Echt 

iets wat je eet na een hele dag buffelen in de frisse 

buitenlucht; het is dan ook bedacht om pelgrims te voeden 

die de tocht naar Santiago de Compostela maakten. Zij 

kikkerden er weer helemaal van op. 

In de Aligot gaat bij voorkeur Tomme d’Auvergne, eventueel te 

vervangen door Gruyère. 

o 300 g Tomme d'Auvergne (of Gruyère) 
o 500 g bloemige aardappelen, geschild 
o 50 g roomboter 



L e k k e r s  v a n  L e  M i r a c l e      

 

 

38 

o 200 ml crème fraîche 
o 1 teentje knoflook 
o peper en zout 

Kook de aardappels gaar en pureer ze, vermeng met de boter, 
room, de geperste knoflook, zout en peper. Snijd de kaas in dunne 
reepjes en voeg deze op laag vuur toe aan de puree. Roer ten 
minste 15 minuten de puree met een grote houten lepel tot je een 
gladde en draderige puree krijgt. 

BEIGNETS D'OIGNONS DOUX DES CEVENNES 

De Cevennen zijn producent van de zoete ui “Oignon doux”. Daarvan 

worden o.a. deze heerlijke beignets gemaakt. U ziet ze in de winter 

ook vaak op markten aangeboden. 

 

o 500 g zoete uien (oignons doux des Cévennes AOP) 
o 125 g kikkererwtenmeel 
o 1 eetl sesamzaad 
o specerijen naar keuze: kerrie, paprika 
o zout en peper 
o 1 eetl fijngehakt korianderblad 
o 100 ml koud water 
o olie om te frituren, bijv. zonnebloemolie 

Pel de uien, halveer ze en snijd ze in heel dunne schijfjes. Vermeng 

ze met het zout en laat ze even uitlekken in een zeef. Meng het 

kikkererwtenmeel met sesamzaad, specerijen en koriander. Voeg 

water toe en meng goed tot een dik beslag is verkregen. Voeg de 

uitgelekte uien toe en meng weer goed. 

Verwarm de olie tot ca. 170°C en schep met (een natte) lepel kleine 

bergjes uienbeslag in de olie, bak de beignets ongeveer 5 minuten 
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tot ze goudbruin zijn (keer ze halverwege). Laat de beignets 

uitlekken op keukenpapier en serveer direct.  

 

GNOCCHI BURRO E SALVIA 

Helemaal niet Frans dit recept maar ik maak het 

graag omdat het lekker makkelijk en snel is 

(met kant-en-klare gnocchi) en de verse salie 

hier volop groeit in de tuin. Meer werk (maar 

nog veel lekkerder) wordt het als je de 

aardappel gnocchi zelf maakt.  Een lekker 

zomers gerecht. 

o 500 g kruimige aardappelen 
o 2 eieren 
o 100 g bloem 
o snuf zout 

Of vervang bovenstaande ingrediënten door aardappelgnocchi uit het 
koelvak. 

o flinke klont roomboter 
o flinke bos salie 
o geraspte Parmezaanse kaas 

Gnocchi zelf maken 
Schil de aardappelen en kook ze gaar in water met zout. Giet af, laat 
ze even droogstomen en stamp fijn met de pureestamper. Laat 10 
min. afkoelen. Splits één ei (bewaar hiervan het eiwit voor iets 
anders).  
Meng de bloem, het zout, beide eidooiers en één eiwit door de 
aardappelpuree. Meng tot een samenhangend deeg. Verdeel het 
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deeg in stukken en rol uit tot rolletjes van 1 ½ cm dik. Snijd in 
stukjes van 2 cm. Duw met de tanden van een vork aan 1 kant van 
de gnocchi een ribbelpatroon, daardoor hecht de saus beter.  

 
 ( > hier starten bij kant-en-klare gnocchi) 

Breng een pan water met zout aan de kook. Kook de gnocchi in 
kleine porties. Als ze komen bovendrijven zijn ze gaar. Schep ze uit 
de pan en houd afgedekt warm. 

Smelt de boter in een ruime koekenpan, zodra de boter niet meer 
bruist het fijngesneden salieblad zachtjes meebakken (laat de boter 
niet bruin worden). Voeg op het laatst de gnocchi toe en laat deze 
al omschuddend even meebakken. 

Serveren met de Parmezaanse kaas. 

AMARENEN IN CHOCOLADE 

De kersenboom onderaan ons zwembad produceert al vroeg in de zomer 
prachtig helderrode kersen. Velen vinden ze te zuur, maar ik vind ze juist 
heerlijk fris. Het bleken overigens morellen. De overvloedige oogst werd door 
mij ingelegd in specerijen en suikerstroop. Na 6 maanden zijn het dan opeens 
amarenen geworden. Ze zijn te koop in de gastenkast.  

Nog lekkerder worden ze als je ze voorziet van een chocolade jasje. 

Ontdoe de amarenen van hun pit en doop ze in gesmolten pure 
chocolade (let op: smelt de chocolade voorzichtig, als deze te warm 
wordt gaat ze klonteren en dat komt niet meer goed). Laat de 
chocolade amarenen afkoelen op vetvrij papier. 

Bij vanille-ijs een feestje ! 


