In kruidenkruim gebakken Ibérico
wangetjes
met een crème van jonge bloemkool & jus met Rioja wijn.
Daarbij een frisse salade van kropsla,grove mosterd, tuinbonen
en Parmezaan crackers.

Bereidingswijze
S nij het bouqet te in gelijk matige dobbelsteentjes en was deze grondig. O ntdoe de wangetjes van
over tollig vet en vliesjes. Let op: probeer de originele vorm te bewaren, dit komt het eindresultaat
ten goede. Peper en zout de wangetjes royaal en bak ze rondom bruin in de pan. Leg de wangetjes
apar t in een bak, braadslee of ovenschaal. Bak ver volgens het bouqet te in dezelfde pan. Blus dit
af met de wijn, kalfsjus en 3 0 0 ml. water. Breng het geheel aan de ko ok, voeg de kruiden toe en

Ingrediënten

giet het vocht samen met alle groenten over het vlees zodat het vlees onder het vocht staat. D ek

Voor de wangen

elk uur, zorg er vo or dat ze onder het vocht blijven staan en rustig gaar stoven, dit kan o ok op de

• 8 wangetjes van het Ibérico varken

kachel op heel laag vuur en zonder te roeren.

• 4 tenen k noflo o k
• 2 stelen bleekselderij
• 1 prei

dit af met aluminiumfolie en ver warm het 4 tot 6 uur op 14 0 ° C in de oven. C ontroleer de wangetjes

Begin nu met het kruim vo or de wangetjes. D oe de knoflo ok, rozemarijn en de paprikapoeder in de

• 1 ui

keukenmachine en draai dit fijn. Voeg op het laatste moment de panko toe en draai kor t op zodat

• 1 kleine winter wor tel

alle ingrediënten goed gemengd zijn. Zet het geheel even apar t in een bakje. A ls de wangen mo oi

• 3 takjes tijm

zacht gegaard zijn en afgekoeld

• 1 takje rozemarijn

de bloem, dan do or de het eiwitmengsel, dan in het kruidenkruim. Klop de wangetjes ver volgens

• 4 0 0 ml. rode wijn
• 10 0 ml. kalfsjus
• zout, peper, olie
Kruidenkruim
• 1 takje rozemarijn
• 2 tenen k noflo o k
• 1 theelepel gero o k te paprikapo eder
• 2 0 0 gr. panko (Japans bro odkruim)

kunnen deze als volgt gepaneerd worden: eerst lichtjes do or

vo orzichtig af. Vo or een dikkere krokante korst kunnen we de laatste t wee stappen van het proces
herhalen.
K ruim van p anc et t a
S nijd de pancet ta mo oi fijn alvorens deze do or te draaien in de keukenmachine. D ro og de pancet ta
op 14 0 ° C in de oven en roer regelmatig. Na ongeveer 3 0 minuten, als alles goed dro og is, op een
zeefje laten uitlekken vo or over tollig vet. Daarna dro og opslaan.

• 2 0 0 gr blo em
• 10 0 gr eiwit, losgeslagen en verdund
met een paar druppels water
Crème van bloemkool
• 1 jonge blo emko ol,

Cr è m e van blo e mko ol
Ko ok de bloemko ol in de melk aangevuld met water en breng op smaak met zout. A ls de bloemko ol
gaar is draaien we deze do or in de blender met de ro omboter, wit te peper, kerrie en eventueel nog
wat ex tra zout naar smaak. Tot slot do or een fijne zeef drukken en even apar t zet ten.

in ro osjes gelijk matig gesneden
• 2 0 0 ml. melk

Parm e z a an cracke rs

• 10 0 gr. ro o mboter

D raai de kaas en bloem samen in de keukenmachine fijn en spreid deze ver volgens met behulp van

• zout, wit te peper, kerriepo eder
Kruim van panc etta

een bolzeefje in het gewenste formaat op bakpapier. Plaats ver volgens nog een laag bakpapier
en verz waar het geheel zodat de kaas onder druk in ca. 3 0 minuten wordt afgebakken op 12 0 ° C.

• 15 0 gr. pancet ta
Parmezaan crac kers
• 2 5 0 gr. Parmezaanse
kaas, geraspt

D e s alad e
Eerst de dressing. S nipper een sjalotje fijn en zet deze kor t aan met wat bonenkruid, voeg de
tuinbonen en mosterd toe en breng op smaak met peper en zout. Zodra de aroma’s vrij komen

• 5 0 gr. blo em

van het vuur halen en met de olijfolie afblussen. Frituur nu de gepaneerde wangetjes in ongeveer

Salade:

4 minuten mo oi bruin en ver warm de bloemko olcrème. D resseer de wangetje op de crème en leg

• kropsla har ten

de kropsla hier speels omheen. M aak de sla af met de dressing en lepel een beetje jus langs de

• 1 sjalot

wangetjes. S teek in mo oie schotsen de parmezaan crackers in de sla en sprenkel het kruim van

• 2 takjes bonenkruid

pancet ta over de bloemko olcrème heen.

• 5 0 gr. grove m osterd

Bon appétit!

• 10 0 gr. dubbel gedopte tuinbonen
(geblancheerd)
• zout, peper

H erman Klukker t

• M ethoni O lijfolie S uperior
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Kijk voor alle recepten op www.vhcjongensbv.nl

