
 
 

Op weg naar de winterse gerechten 

 

Benodigdheden: 1 kg zuurkool uit het vat, 3 flesjes Westmalle bier, 2 spinnen, 3 laurier,  

2 theelepels kummel, 4 pakjes zuurkoolspek, 4 eendenborstfilets (Canette), 5 hertensaucisse,  

1 kg. gestoofde kalfswangen, 1 liter bruine kalfssaus. Vijf kg geschilde bonken, ananassteker, 

1 fuetworst. 2 doosjes  Affila Cress. 1 zak groenten chips, roomboter, braadboter. 

 

Werkwijze: Kalfswangen kruiden, bakken, blussen met kalfsjus en drie uren zachtjes laten 

stoven. Uit de fond halen, koud laten worden en in 40m plakken snijden. Stoofsaus lichtelijk 

binden. 

Zuurkool met 3 flesjes bier, 2 spinnen (ui, laurier, kruidnagels), kummelzaadjes, 30 minuten 

zachtjes koken. 

Zuurkoolspek 90 minuten zachtjes koken en in 40 plakken snijden. 

Bonken met de ananassteker uitsteken, in gelijke stukken snijden (2 p.p.) en acht minuten 

blancheren. Voorzichtig afgieten en besprenkelen met gesmolten boter. 

Fuetworst in dunne plakken snijden (40 stuks). 

Huidzijde van de canettes insnijden om krimpen te voorkomen. Acht minuten zachtjes 

bakken, aflaten koelen en in 40 dunne plakken snijden. 

Hertensaucisse bakken en in 60 plakken snijden. Affila Cress knippen en in het water 

leggen. Groenten chips controleren. 

 

Opmaak: 20 rijtjes plakken vlees om en om op twee bakplaten leggen en deze afdekken met 

alu-folie. Voorzichtig verwarmen. Op de aardappelstaven, een plak fuetworst leggen en warm 

zetten.  

Op de borden in een lichtelijk bocht, de zuurkool luchtig als een smalle streep leggen. 

Vervolgens 10 borden in één keer feestelijk beleggen met het vlees met er naast een beetje 

saus en de twee aardappeltorentjes. 



Speels garneren met de kleurrijke chips en de takjes affila cress. 

 

Wijnsuggestie: 

 

 
 

Allende la Vega  Ribera del Duero 2000 
 

De afgelopen jaren hebben we de wijnwereld op zijn grondvesten laten schudden. De echte 

oerknal komt nu met de 15 jaar oude Allende la Vega  Ribera del Duero. Al stropen we één 

voor één elke slijter af in Nederland, zo’n oude 15 jaar oude topwijn uit het gerenommeerde 

Ribera del Duero, nu zo mooi op dronk, is praktisch onvindbaar. Mochten we er toch een 

vinden dan kunnen we voor de prijs van de wijn waarschijnlijk ook een weekendje weg met 

familie en vrienden. 

 

Proefnotitie 

Met trillende handen maakten we de eerste fles open. Hoe zou de wijn zich ontwikkeld 

hebben gedurende de afgelopen 15 jaar? De euforie sloeg onmiddellijk toe na het openen van 

de fles toen een eindeloos palet aan geuren ons tegemoet kwam en bij de eerste slok wisten 

we direct: dit is het ultieme gevoel van rijkdom! De fluweelzachte smaak barst van de 

indrukken van rijp fruit, kruiden en vanilletonen. In de geur denk je onmiddellijk aan 

pruimen, donkere kersen , bessen en zoethout. De balans van de wijn is schitterend en de 

afdronk is lang en intens. Deze Reserva is gemaakt van Tinto Fino (100% tempranillo) 

druiven afkomstig van 80 jaar oude wijnstokken en heeft maar liefst 30 maanden kunnen 

ontwikkelen op Amerikaanse en Franse eikenhouten vaten. Na de botteling hebben de flessen 

nog ruim 12 jaar ongestoord kunnen rijpen in de wijnkelder om pas enkele weken geleden 

weer het daglicht te mogen zien. 

 


