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SPITSKOOL
l:. :rt gerecht is typerend voor de keuken van
:-:':cant: hoog op smaak, fris en met spanning

;::' de contrasten tussen zoel-, zuut, zout en

: -:' De sof rito heeÍt zoet en zuur, de noten en

:= ;:orande kool geven een bittertje en de rode ui

, r---t een fris accent. Glas 'l heeft ook een goede

:..^s in zoet en zuur en is vol van smaak, met
-.:lig rood fruit en framboos. In de combinatie

: . de wijn goed overeind en is hij lekker

,:-" ssend. Alle vier de proevers zetten hem op

:: .',veede plaats. Glas 2 heeÍt f ramboos, banaan,
' -egurn en een Írisse smaak Bij de kool is hij
-:. ets frisser dan glas 1 en dat spreektToon erg

..^. Wijn 3 biedt een frisse, stuivende geur met

.:-sen en lychee in geur en smaak. l\4ooi volle en

= =gante wijn met body, een goede balans en

'- sse af dronk. Bij het gerecht blijft dat helemaal

-.='eind: hij sluit aan bij de kruidigheid ervan, hij

.:-zacht met zijn rijpe smaak de pittigheid van de

:: -s op een aangename manier, en blijft sappig in

:= aÍdronk. De beste combinatie volgens Lieke,

- - en en Gerard, Glas 4 heeÍt iets van gist in de

l=-' met in de smaak vuursteen, licht rood Íruit

=- -<'.laasappelschil, en in de afdronk frisse zuren,

l= stevigheid, volheid en kracht van het gerecht

: ,.en geen goede match met deze ranke rosé:

:: zuren worden versterkt en hij geeft een

:'=rlertg gevoel in de mond.

DE WIJNEN
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Les Deux Anges 2020,

Provence,

€ 1 5,95, Ad Bibendum

r:ri {lJiijlt*ii* rjti ïÏ*l*-ï,

Belle Poule 2020,

Cótes de Provence,

€ 17,95, Viguurs in Wijn.

+.'rr"'r'r *tldi-r+*u ii**ri í*:,Itg:ar;r*,

Palette 2020,

€ 22,85, Les Généreux

í.iXt;*r+l* Ë;f #';rriÍ:+,

UP 2020, Provence,

prilscategorie 7,, Delta Wines.

ÈJ = het aantal personen datdeze wijn

het best bi1 het gerecht v ndt passen.

MET JULIE,N VIGUURS

4 personen

1 spitskool, in kwarten

600 ml karnemelk

240 ml water

480 mlazijn

25 g zout

10 g suiker

1 rode ui, in julienne

garnering: 50 g geroosterde, gehakte hazelnoten,

8 zoeteaardappelchips

Voor de sofrito:
250 g witte ui, fijngesneden

2 tenen knoflook, fijngesneden

250 ml olijfolie

700 g hele tomaten in blik

5 blaadjes laurier

500 g zoete aardappel, geschild, in stukken

1 eetl sambal

1 eetl sherrvazijn

1 Bestrooi de spitskool royaal met zout. Vacumeer

hem per kwart met 'l 50 ml karnemelk. Zet het sous-

videapparaat op 84'C en laat de spitskool 4 uur ga-

ren. Laat direct afkoelen in een bak met ijswater.

Bewaar in de koeling.

2Zet voor de sofrito de ui en knoflook op met de

oiijfolie, op laag vuur, tot de ulen beginnen te kara-

melliseren. Voeg de tomaten en laurier toe en laat 2

uur pruttelen. Voeg de zoete aardappel toe en laat

weer 2-3 uur pruttelen.

3 Pureer tot een gladde de saus. Breng op smaak

met sambal, sherryazijn en zout en peper.

4 Breng ondertussen het water met de

azijn, het zout en de suiker aan de kook. Giet

dit over de rode ui en laat af koelen.

5 Haal de kool uit de vacumeerzak. Snij de drk-

ke kernen eruiï en snij de kwarlen in 2 plakken.

Brand die met een gasbrander tot de gewenste

kleur. Breng op smaak met zout en peper.

6 Schep op elk bord een laagje sofrito. Leg

de kool erbovenop. Verdeel de rode ui er.

over. Garneer met de chips en gehakte ha-

zelnoten.

--:t.ieurs sturen wijnen in op basis van de recepten. Alle wijnen worden blind geproefd, zowel met ais zonder gerecht. Het proeÍpanel

::. -:,rd u t: Lieke van Lent (wijnadviseur Vinos i Cavas, Velp), Toon Lenkens (eigenaar Lenkens Wijn, Nijmegen), Julien Viguurs (Viguurs in

'. .-. )en Bosch) en Gerard Reijmer (Perswijn). lVet dank aan gastvrouw lVladelon Giessen en chef Bruno lVetz van restaurant Frappant

- '-egen voor de gastvrijheid.
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