


Meetformulier

Naam Receptuur:   PL Kalfs klapstuk gestoofd in een zomerse ratatouille van tomaten , paprikas, rode ui ,komijn en peer, met peren cous cous

Toewijzing:             Hoofdgerecht in bain

Datum:                   22 Feb 2011

Groep en Subgroep:  Plated Kalfs stoof

OPBRENGST:        2 x 3 kg                                

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Kalfs Klapstuk gestoofd in zomerse ratatouille r 3 kg Kalfs klapstuk a 110 gram geportioneerd dakpansgewijs neerlggen in min

Peren Cous Cous r 3 kg chafing dish met saus min

Peren partjes i 18 stuks Afgarneren met in olijf olie gebakken paprika's , rode ui en min

Geritste citroenthijm i 0,1 bos Courgette. min

Extra virgin olijf olie i 30 ml Afgarneren met peren partjes en geritste citroen thijm min

Groen courgetteblok 15 mm i 50 gm min

Rode paprikablok 15 mm i 50 gm Cous cous afgarneren evt. volgens foto min

Groene paprikablok 15 mm en deco. i 50 gm Overige klapstuk afgarneren evt.volgens foto. min

Rode uiblok 15 mm i 50 gm min
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min
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TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: Ja

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:  Kalfs klapstuk gestoofd in een zomerse ratatouille van tomaten, paprika's, rode ui , komijn en Peer  

Toewijzing:            Stoofgerecht

Datum:                  22 Feb 2011

Groep en Subgroep: Kalfs stoofgerecht

OPBRENGST:            3 kg                             

Ingrediënten r / i Hoeveelheden  Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Kalfssuccade schoon i 2.5 kg Kalfssuccade bestrooien met peper en zout , olijf olie en boter verhitten min

Roomboter i 40 gm Succade om en om bruin bakken min

Olijf olie i 40 ml Succade eruit halen en opzij leggen min

Witte wijn i 750 ml Ui en knoflook glazig aanbakken en tomaten puree ontzuren min

uiblok rood 10 mm i 200. gm Afblussen met witte wijn, kalfsfondpoeder, tomaten coulis , water en komijn min

verse thijm i 2 gr takken Overige kruiden en specerijen toevoegen min

Laurier i 5 blad Succade terugplaatsen en stoven tot gaar ong 2 uur. min

Kalfsfond bouillon knorr poeder- aangemaakt i 75 gm Succade eruit halen terugkoelen en portioneren a 110 gram plakken min

Tomaten coulis knorr tomatino i 400 ml Saus laten inkoken tot de helft en opsmaak brengen min

Tomaten puree i 2 tbsp Paprikablok en courgetteblok toevoegen voor laaste 10 minuten min

Zout i Naar smaak gm min

Gemalen witter peper i Naar smaak gm min

Komijn i 2 tbsp min

Groene courgette blok 10 mm i 200 gm min

Tricolore paprika blok 10 mm i 200 gm min

Gedroogde oregano i 2 tbsp min

Knoflookpulp i 1.5 tbsp min

Water, daana inkoken. i 2000 ml min
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TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:  Peren Cous Cous

Toewijzing:            Meelspijs

Datum:                  22 Feb 2011

Groep en Subgroep: Meelspijs cous cous

OPBRENGST:              3      kg                      

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Cous cous i 350 gm Peren in partjes/ in grove blokjes snijden min

Mint gesnipperd i 0.3 bos Water aan de kook brengen met 1 citroen geraspt en zout min

Koriander gesnipperd i 0.3 bos Cous cous plaatsen in een 1/1 chafing dish bak , kookvocht min

Bosui gesneden i 100 gm erover heen gieten en stomen in een steamer voor 5 minuten min

Peren i 500. gm Teruglaten koelen min

Amandelen heel ongezout gebrande i 150 gm Van overige citroen sap uitpersen min

Water i 1500 ml min

Honing i 100 ml Mint en koriander snipperen en bosui in fijne ringen snijden min

Rode ui blok 10 mm i 100 gm Opsmaak brengen zout en peper met overige ingredienten min

Olijf olie extra virgin i 125 ml min

Kaneelpoeder i 0.5 tbsp min

Citroensap i 2 stuks min

Zout i Naar smaak ml min

Gemalen witte peper i Naar smaak gm min

Komijn poeder i 2 tbsp min
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TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 




