


Meetformulier

Naam Receptuur: PL Hertenstoofschotel met zilveruitjes, ontbijtkoek, cranberries en peer, afgegarneerd met een peren waaier en aardappelpuree

Toewijzing:           Hoofdgerecht 

Datum:                 22 Feb 2011

Groep en Subgroep:  Wild stoofgerecht 

OPBRENGST:                  10 pax                       

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Hertenstoofschotel r 1.5 kg Hertenstoofschotel assembleren met aardappelpuree bakje min

Peren waaier r 10 stuks Afgarneren volgens foto min

Aardappelpuree - zie overige recepten r 1 kg min

Aalbessen/deco i 0.01 bos min

Peperkoek gekruimeld i 100. gm min

Zilveruitjes gebruleerd met gasbrander i 100. gm min

Wortel batonetts 20 mm met gehakte dille i 70. gm min
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TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: Ja

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:  Hertenstoofschotel met zilveruitjes, ontbijtkoek,cranberries en peer

Toewijzing:            Stoofgerecht

Datum:                   22  Feb 2011

Groep en Subgroep:  Wild stoofgerecht

OPBRENGST:                      3 kg                 

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Wildpoulet gemengd hert/zwijn pan klaar -/- vlies e.d i 2 kg Witte peperkorrels kneuzen min

Rode wijn i 300 ml Bouquet garni maken met peperkorrels, rozemarijn , thijm, kruidnagel en min

Knoflookpulp i 4 tbsp laurier blaadjes - opbinden in een mousseline doek opgebonden met touw min

Uiblok 10 mm i 300 gm In de braadslee boter verhitten min

Thijm vers i 2. gr.takken Wildpoulet bestrooien met zout en peper en vervolgens rondom bruin bakken min

Rozemarijn vers i 2 gr.takken Uiblok, spek en knoflook toevoegen en verder fruiten min

Kruidnagels i 4 stuks Tomaten puree toevoegen en ontzuren min

Peperkorrels wit i 2 gm Afblussen met rode wijn min

Zout i Naar smaak gm Water,wildfond, bouquet garni, suiker, bessensap en cranberries toevoegen min

Laurier blaadjes i 5 blad Het geheel aan de kook brengen en sudderen tot gaar ong.2 uur min

Tomatenpuree i 3 tbsp Zilveruien toevoegen min

Water i 1 ltr Ontbijtkoek in stukken snijden, koken tot opgelost is min

Wildfond garde d'or knorr i 6 tbsp de vieux min

Ontbijtkoek heel peynenburg i 250 gm couverture  en peren stukjes toevoegen en doorspatelen, opsmaak brengen min

Bessensap rood betuwe 250 ml i 500 ml met zout en peper min

Cranberries 340 gm i 130 gm min

Kristalsuiker 1 kg i 35 gm min

Vieux hoppe i 3 dl min

min

Zilverui dv i 150 gm min

Spek mager dobbelsteen i 125 gm min

Couverture callets puur callebaut i 150 gm min

Peren i 500 gm min

Roomboter i 50 gm min

min

min

TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:    Halve Peren waaier

Toewijzing:              Fruit

Datum:                   18 Feb 2011 

Groep en Subgroep: Fruit garnituur

OPBRENGST:           10 stuks                      

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Peren i 5 stuks Hele peren halveren en klokhuis verwijderen met een scherpe mes 3/4  insnijden in de lengte min

om een peren waaier effect te creeren min
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TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 




