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Gezonde
fiine keuken
ZEGUERS,*
H. L. L. FRANK**EN H. C. HEMKER**
JACQUES
Sinds juni 1,976 ontvangen wij een subsidie van de
Nederlandse Hartstichting om te proberen een gezonde fijne keuken te ontwikkelen. U kent het probleem: het is heel goed mogelijk een menu samen ti
stellen dat rekening houdt met de eisen die de gezondf
heid van hart- en bloedvaten stelt; zodra echter di
haute cuisine ter sprake komt, worden alle gezond/e
voornemensopzij geschoven.Daardoor wordt de'gpzonde keuken een soort tweederangs keuken en dlt
heeft weer tot gevolg dat zij niet van harte wordt gey'c'Wij
cepteerd.Dat is echter niet nodig.
willen dan dok
laten zien, dat het mogelijk is een menu van klasse te
serverendat toch rekening houdt met de eisenvan de
vaten.
Nauwelijks ben je begonnen met wat experimenperen in de gezondefijne keuken, ofiedereen vraagtnaar
de resultaten. Dat is natuurlijk heel inspirerend, maar
het geeft ook het gevoel, dat je nog maar half af werk
presenteert.Verwacht u dus alstublieft nog geenwonderen.Verwacht u eigenlijk maar helemaal nooit wonderenvan dezebenadering,want u moet wel bedenken:
het blijft een fijne keuken met hindernissen.In de klassiekekeukenmag (bijna)alles,als het resultaater maar
lekkerder van wordt; over de smaak van de klassieke
keukenbestaandan ook weinig klachten.Als je nu een
aantalhandicapsaanbrengt,zoalshet verbiedenvan de
friture of van eiersauzen,kun ie niet verwachten dat het
nog lekkerder gaat smaken. Op zijn best smaakt het
even goed!
Het is hier niet de plaats om opmerkingen te maken
die direct met het m6tier van de kok te maken hebben.
Dat zou eigenlijk wel moeten, want de keuken met
hindernisseneist een zekereperfectie van de techniek.
Toch zullen we de technische opmerkingen tot een
minimum beperken.Als er straksstaat: bak een kalfslapje bruin en laat het gaar worden, dan bedoelenwe:
mooi bruin en mals gaar. Als u tot degenenbehoort die
er - ook als u ze in boter braadt- toch iederekeerweer
schoenzoolvan maakt, dan kunnen wij u niet lerenhoe
dat te voorkomen. U moet overigensook weer niet
denken, dat dit koken een heksentoeris. Her vereist
alleeneen beetjeextra zotg en die was u toch al van
plan te geven,want anderslas u dit stukje nret . . .
Deze receptenlaten erg veel aan uw eigen fantasie
over. Ze laten alle ruimte voor de malle inval en de
inspiratie, omdat het basisreceptenzijn. \We hebben
ook nog nooit twee keerhetzelfdegekookt; definishing
touch valt altijd anders uit. Hoe, valt op papier niet
uit te leggen.Dat is bilvoorbeeldafhankelijk van wat
" Maitre cuisinier, ,,Chez Jacques", Maastricht
"" Biochemisch Centrum, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht

het seizoen biedt, van wat er toevallig in de keuken
staat. De enige raad is: experimenteer.Beter 66n keer
een mislukking dan tien keer hetzelfde. Verder weten
we niet voor hoeveel mensen u wilt koken of hoeveel
trek u heeft; hoeveelheden geven we dus ook niet.
Hier is dan het menu:
Turbot d la Florentine (tarbotfilet in een nestje uan
spinazie)
Gazpacho Andaluz (kowde Spaansesoep)
Escalope de ueau Chenonceaux (kalfslapies met tong
en amandelen)
Tarte de frwits (urwcbtentaart)
Turbot i la Florentine
Voor alle gerechten,maar in het bijzondervoor dit,
is eengoede,,miseen place" van het grootstebelang.U
moet er dus voor zorgen dat allesschoongemaaktklaar
staat voor u begint te koken.
In eenpan doet u schoongewassen
spinaziemet peper en zout. Dan legt u in eentweedepan tarbotfilet net
onder in een geurige witte wijn (ElzasserRiesling bijvoorbeeld) en voegt daarbij wat gerasptewortel, ui en
uw favoriete groene kruiden (behalvepeterselie).Dit
kan in een koekepan die u met een deksel kunt afsluiten. Nu kookt u zowel de spinazie als de tarbot in
ongeveervier minuten net (niet) gaar.
In de oven verwarmt u wat kleine vuurvaste schaaltjes voor. Als de spinaziegaar is, goed laten uitlekken
en over de schaaltjesverdelen.In het midden van de
spinaziemaakt u een kuiltje waarin u de tarbot - nu
gereed- legt. Strooi er wat geraspteGruybre kaas over
en gratineer het even.
Dit gerechtmoet het hebbenvan de versheidvan de
ingrediEnten en van het feit, dat ze net-aan gaar zijn,
ook nd het gratineren.Niet te sterk kruiden! Alleen als
u morgen voor een week op reis gaat, mag u het kooknat van de vis weggooien;in alle anderegevallenhebt u
een magistrale aanloop voor de vissoep van morgen.
Gazpacho Andaluz
Neem gepeldeen ontpitte tomaten, paprika, komkommer en homogeniseerdie in een electrischemengbeker met zoveel goede, ontvette kalfsbouillon dat een
vrij dik vloeibaresoep ontstaat.Meng naar smaak ui,
knoflook en ontpitte olijven mee en kruid zoals u dat
graag heeft, bijv. met worcestersaus,mosterd, ve-tsin
poeder, peper etc. Laat tot 4 i 100C afkoelen in de
koelkast ( als u haast heeft zet u het even in de diepvries).Roosterwat dunne sneedjesbrood en snijdze in
kleine dobbelsteentjes.Snij wat paprika's (groen en
rood) en ui fijn. Strooi dit voor het opdienen over de
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soep of serveerhet er los bii. Dit is geengerechtvoor na
het schaatsen!

smaak afmaken is aan u. U serveertdit gerechtmet een
bosje waterkers en wat gekookte aardappelen.

Escalopede veau Chenonceaux
Voor dit gerecht snijdt u eerst enkele dikke plakken
ossetongen een ui ,,en Julienne", d.w.z, in dunne reepjes. Dan neemt u een teflon koekepan en braadt daarin
de afgedroogde,ongezouten,maar eventueelwel gepeperde kalfslapjes bruin, samen met wat amandelsnippers. Dan flambeert U met (Franse)cognac en voegt u
de ossetongen de ui toe, samenmet de groene kruiden
van het moment. Voeg dan een scheut voorgewarmde
madeira toe, haal de kalfslapjeser uit alsze gaarzijn en
bindt de saus.
Dat is gemakkelijk gezegd) maar hoe? Klassiek kan
het met room of met beurre mani6e (gelijke delen meel
en boter). Er zijn mensendie het met maizena doen, en
dat vinden wij geen fijne keuken. De sauzenzijn beslist
het lastigstegedeeltevan de gezondefijne keuken. Daar
moeten we nog het meesteop studeren. Maakt u deze
keer in de mixer eens een dikke puree van het vruchtvlees van verse tomaten (zonder schil!) die u met de
sausinkookt tot de gewenstedikte. Een scheutje(Becel
koffie-)room maakt het beslist nog beter. Het op

Tarte de fruits
U maakt een taartbodem van (diepvries)bladerdeeg.
U neemt mirabellen, kersen,kwetsen,pruimen of wat u
maar wilt en kookt die vier minuten in weinig water
met wat citroensap en citroenschll.U zeeft de vruchten
en laat ze goeduitlekken. Het kooknat kookt u in en u
voegt zo weinig suiker toe als uw smaak toestaat. Dan
bindt u het op de gebruikelijke wijze, maar niet dan
nadat u een flinke scheut van de overeenkomstigeeau
de vie heeft toegevoegd(mirabelle, quetsch, slivowitz)
en de smaak nogmaals hebt gecontroleerd. U
rangschikt de vruchten op de taartbodem en overgiet
het met de nog net niet gestolde gelei.
U ziet dat we aan de geestrijke vochten niet voorbij
gaan, ofschoon, met uitzondering van het dessert,de
alcohol er wel uitkookt terwijl de smaak blijft. Het
wijnadvies? Bij het voorgerecht een Elzasser muscar,
evenalsbij het dessert.Bij het hoofdgerecht kan die ook
best,maar eenFleurie zou het er ook goed bij doen, wel
geserveerduit de kelder. (12'C).

