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Wie denkt dat sushi ooit als 
gerecht is bedacht, heeft het 
mis. Aan het begin van de 
jaartelling conserveerden 
de Aziaten vis door het 
te laten fermenteren met 
rijst. Het was een simpele 
manier om de vis langer 
te kunnen bewaren. De 
rijst was slechts een 
bijproduct waarmee niets 
werd gedaan. Zonde, zo 
ontdekten de Japanners pas 
zestien eeuwen later. De 
rijst had door het fermenta-
tieproces een zurige smaak 

gekregen. Perfect om samen 
met de vis op te eten. Eerst 
met half  gefermenteerde 
vis en later met verse vis. 
Een succes was geboren. 
Zeker als vanaf  het begin 
van de negentiende eeuw 
ook andere ingrediënten als 
groenten, omelet en vlees 
worden toegevoegd. De 
rijst wordt tegenwoordig 
handmatig gezuurd. Overal 
ter wereld smult men nu van 
de sierlijke en smakelijke 
sushihapjes zoals we die nu 
kennen.  

1. HOSOMAKI KOMKOMMER  
met Domaine Robert Vic ‘Cépage’ IGP Pays d’Oc Viognier 

De hosomaki komkommer is een dunne sushirol met daarin 
verse komkommer, bieslook en zeewier. Bij deze rol proef  je het 
zeewier goed. Verder heeft het een vrij neutrale smaak vanwege 
de komkommer. 

De wijn heeft een heerlijke geur en volle smaak van tropisch fruit. 
Aangevuld met frisse zuren en een rijke, verfijnde afdronk.

2. URAMAKI ZALM  
met Hunawihr ‘Cuvée Prestige’ AC Alsace Pinot Blanc
Een inside-out rol met aan de binnenkant komkommer, avocado, 
zalm en Japanse mayonaise. Aan de buitenzijde sesamzaad. Je 
proeft hier duidelijk de verse zalm. 
Het geheel is lichtzurig door de Japanse mayonaise en iets pittig 
door de geroosterde sesamzaadjes met wasabismaak.

Deze pinot blanc is een volle, ronde en aromatische allemans-
vriend met veel tropisch fruit en een frisse zuurbalans.

3. URAMAKI OSSENHAAS TERIYAKI  
met Botijo Blanco IGP Valdejalón Garnacha
 
Een inside-out rol met zoetzure komkommer, avocado en krokant 
gebakken uitjes aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde licht 
gegrilde ossenhaas met daarover teriyakisaus die kort is verhit. 
Deze uramaki smaakt zoetig, doordat de teriyaki door de verhit-
ting is gekaramelliseerd. 

Deze Spaanse witte wijn heeft aroma’s van bloemen, geel fruit en 
een beetje citrus. In de smaak vol, rond en geconcentreerd met 
een milde zuurbalans en iets grapefruit.

4..URAMAKI SPICY TUNA  
Domaine Lafage ‘Côté Floral’ VdP des Côtes Catalanes

Een inside-out rol met pittige, verse tonijn, mango en bieslook aan 
de binnenkant en sesamzaadjes aan de buitenzijde. De mango 
geeft deze uramaki een zacht, zoete smaak. 

De wijn is fris en licht tropisch met bloemetjes en heeft een 
aangenaam milde afdronk. De muscat druif  zorgt voor het zwoele 
karakter en de viognier druif  voor het ronde karakter.

Vergeet sake, Japans bier of  thee.  

Wijn en sushi is dé combinatie om 

van te smullen. Van een frisse ziltige 

wijn bij milde sushi tot lichtzoete wijnen 

bij pittige gerechten. Speciaal voor 

Bulletin du Vin heeft Sushitotaal.nl een 

aantal sushirollen gecombineerd met 

fraaie wijnen. Het resultaat? Optimaal 

genieten.

SUSHI  
& WIJN

Een prachtige combinatie!

AAN DE SLAG! 
Het geheim van het maken van lekkere sushi? Mooie, verse 
producten. Het leuke is dat er geen regels zijn, je kunt alles 
gebruiken wat je zelf lekker vindt. Bij Sushitotaal.nl leer je snel 
en simpel de zeven meest gangbare vormen van sushi te maken. 
Scan de QR code om zelf aan de slag te gaan. Eet smakelijk ofwel 
itadakimasu!
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ONZE SELECTIE UIT PUGLIA:

1. 4.3.2.

Puglia, in de hak van de Italiaanse laars, is authentiek, veelzijdig en ronduit 

prachtig. De streek is onbekender dan Toscane en Umbrië, maar heeft alles 

in zich om er direct verliefd op te worden. Een reis door Puglia is een 

grote ontdekkingstocht door culturen, culinaire verrassingen, landschappen 

en charmante steden en dorpen. Laat je verrassen!

D
e natuur in Puglia heeft voor 
ieder wat wils, van prachtige 
zandstranden die zich 
uitstrekken tussen woeste 

kliffen tot smalle wegen die kronkelen 
tussen de eeuwenoude olijfbomen en 
wijngaarden. Van meer vlakke gebieden in 
het zuiden tot heuvels in het noorden. De 
streek heeft zelfs de langste kustlijn van 
alle Italiaanse regio’s. Indrukwekkend zijn 
ook de Zinzulusa grotten in de steile kliffen 
in de buurt van Castro in het zuidoosten 
van Puglia. De grotten zijn rijk aan 
hangende en staande druipsteenpegels en 
alleen bereikbaar via een ravijn of  de zee. 

Betoverend Wie liever de bewoonde 
wereld in trekt, kan kiezen uit een veelheid 
aan beelschone, charmante dorpjes en 
steden. Waan je in een andere wereld in 
Alberobello in de noordelijke heuvels van 
Puglia. Deze plaats staat niet voor niets op 
de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het 
stadje staat bekend om de ruim duizend 
trulli, witgekalkte, kegelvormige huisjes 
met trechtervormige daken die nergens 

anders ter wereld staan. Een wandeling 
door de kronkelende steegjes in het 
sprookjesachtige decor is betoverend. 

Passie De hoofdplaats Bari kent een 
totaal andere charme. Deze vissersplaats 
heeft een prachtige oude stad met smalle 
straatjes en veertig kerken. Het geluid van 
toeterend verkeer is hier totaal verstomd 
en de bloemen die ieder plein en balkon 
sieren, laten het oude centrum heerlijk 
geuren. Kenmerkend voor Bari is ook 
de overdekte vismarkt, waar verse vis 
vol enthousiasme aan de man wordt 
gebracht. De liefde, passie en het Italiaanse 
temperament maken deze markt absoluut 
een bezoek waard.  

Bewonderen Lecce is het Florence 
van het zuiden. Met de tientallen kerken, 
kathedralen en basilieken met prachtige 
gevels en interieurs en het bijzondere 
amfitheater uit de tweede eeuw is het een 
paradijs voor cultuurliefhebbers. Bewonder 
bovendien het handwerk van de vele 
ambachtslieden in de oude stad. 

Genieten Ook op culinair gebied valt 
er veel te genieten in Puglia. De streek 
heeft een bijzondere, verrassende keuken 
met Moorse en Griekse invloeden en 
prachtige wijnen. Hoewel Puglia bekend 
staat om de zware, rode wijnen, worden er 
ook enkele zomerse lichte wijnen  
gemaakt.  

1. Cantine Teanum  

‘Castelli di Severino’ Frizzante

Druif: Bombino

Rijke geur met exotisch fruit en een 

vleugje citrus. Frisse wijn, zacht 

mousserend met rijp fruit en milde 

zuren. Een perfect aperitief en een goede 

begeleider van zeevruchten.

2. Cantine Teanum  

‘Castelli di Severino’ IGP Puglia Bianco

Druif:Trebbiano, Falanghina 

Met een stuivende geur van rijp geel fruit 

en iets citrus. In de smaak ondersteund 

door zachte zuren en een mild karakter. 

Smaakt goed bij zeevruchten en is een 

prima aperitief.

3. Varvaglione ‘12e Mezzo’  

IGP Rosato del Salento

Druif: Negroamaro

Elegant met een lichte tinteling. Heerlijke 

aroma’s van vers rood fruit en witte 

bloemen. Levendig en fris van smaak. 

Gaat goed samen met diverse lichte 

voorgerechten met vis of kip.

4. Varvaglione Vigne e Vini ‘12 e 

Mezzo’ IGP Primitivo del Salento

Elegante rode wijn met een fraaie balans 

tussen het rijpe zoete fruit, kersenjam, 

wat specerijen en cacao. In de smaak 

aangevuld met zachte rijpe tannine en 

iets van de houtrijping. Smaakt heerlijk  

bij vlees van de barbecue!
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Puglia, 
het best bewaarde 
geheim van Italië
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Château Beaulieu AC Côtes de Bourg Blanc: Bijzondere en rijke wijn met rijp geel fruit,  
iets bloesem en zachte zuren. Een van de weinige witte wijnen uit de Côtes de Bourg!

Le Haut Païs IGP Périgord Sauvignon blanc: Heerlijke geur van rijp geel fruit, snoepjes  
en kruisbessen. Een milde wijn met een fris en rijk karakter.

De zon breekt door en de temperaturen stijgen. Het is voorjaar! 
Dat betekent genieten van prachtige groenten van de koude 
grond. In de keuken kan weer volop worden gevarieerd met 
asperges, lente-ui, jonge spinazie, krieltjes en vele andere 
prachtige ingrediënten. Chef-kok Henk Markus van restaurant 
Het Ambacht stelde speciaal voor Bulletin Du Vin een aantal 
voorjaarsrecepten samen met bijpassende wijnen. 

Ceviche van Zeebaars met asperge, 
kappertjes en kwartelei

Snijd de zeebaars in gelijkmatige 

repen en bewaar in de koeling. Maak 

van het citroensap, de citroenrasp, de 

fijngesnipperde rode peper, ui, zout 

en peper de ceviche marinade. Kook 

de kwarteleieren in vijf  minuten gaar 

en spoel ze gelijk koud. Pel de eieren. 

Snijd de asperges in gelijkmatige 

stukjes van drie centimeter. 

Meng voor het serveren de reepjes 

vis een tot twee minuten met de 

ceviche marinade en laat daarna 

uitlekken. Dresseer ze samen met 

de asperges en de kwarteleieren tot 

een mooie salade op de borden en 

sprenkel hier de olijfolie en peterselie 

overheen.

 INGREDIËNTEN 4 PERSONEN:    

200 GR ZEEBAARSFILET ZONDER HUID • 2 CITROENEN • 1/2 FIJNGESNIPPERDE  

RODE PEPER • 1 UI IN DUNNE RINGEN GESNEDEN • 8 GROENE GEBLANCHEERDE ASPERGES • 4 GEKOOKTE 

WITTE ASPERGES • 8 GEKOOKTE KWARTELEIEREN • 1/4 BOS PETERSELIE • 4 EL OLIJFOLIE. 

Snijd de appel in kleine stukjes. 

Snijd de bieslook in kleine 

ringetjes. Meng de appel met de 

bieslook en druppel er een beetje 

citroensap bij. Open de oesters 

met een oestermes. Leg met een 

lepel overal een beetje appeltar-

taar op. Leg er met behulp van 

twee theelepels een klein beetje 

crème fraîche op. Garneer met een 

beetje peper uit de pepermolen en 

een stukje bieslook.

 INGREDIËNTEN 4 PERSONEN:   

8 GILLARDEAU OESTERS • 1 GRANNY 

SMITH APPEL • 8 BIESLOOKSTEELTJES  

• 1 CITROEN • 200 GR CRÈME FRAÎCHE 

• PEPER. 

Gillardeau oester 
met granny smith en créme fraîche 

Voorjaar, 
een feest in de keuken!

Domaine Robert Vic ‘Delicate’ IGP Pays d’Oc Rosé: Elegante wijn met een expressieve geur van 
bloemen en grapefruit . Fris en crispy van smaak met delicate tonen van kersen en bosbessen.

Gekonfijte kippenbout   
met gedroogde ham, groentesalade en dragon 

Wrijf de kippenbouten een dag 

van tevoren in met zeezout, zwarte 

peper, laurier, knoflook en tijm. Zet 

deze afgedekt 24 uur in de koeling 

weg. 

Haal de bouten uit de pekel, spoel 

ze af en dep ze droog. Pak een pan 

waar de bouten net in passen. Leg 

op de bodem ook weer zwarte 

peper, laurier, knoflook en tijm. 

Leg hier de bouten op en giet er 

net zoveel ganzenvet op tot ze net 

onder staan. Zet ze op het vuur en 

verhit tot 90-100 °C. Het mag niet 

bakken en verkleuren, maar moet 

tegen de kook aan rusten en in 

ongeveer zes tot zeven uren garen.

Snijd de dragon zeer fijn. Voeg 

het citroensap, de citroenrasp, 

een beetje kappertjesvocht en 

olijfolie eraan toe en breng het op 

smaak met peper en zout. Snijd de 

cherrytomaatjes in tweeën. Doe de 

gegaarde aardappelblokjes, haricots 

verts, paprikablokjes, een eetlepel 

kappertjes en de tomaten in een 

royale kom en breng het op smaak 

met de dressing. Dresseer de salade 

op het bord in een ring. Leg daar 

de uiringen en reepjes gedroogde 

ham bovenop. Plaats als laatste 

het warme geplukte en uitgelekte 

kippenvlees van de bouten.

 INGREDIËNTEN 4 PERSONEN:    

4 KIPPENBOUTEN • 2 TENEN GEPLETTE KNOFLOOK • ZEEZOUT • ZWARTE PEPER • THIJM • LAURIER •  

500 GR GANZENVET • 2 PLAKKEN PARMAHAM • 2 GEKOOKTE AARDAPPELEN IN BLOKJES GESNEDEN 

• 80 GR GEKOOKTE HARICOTS VERTS • 1 RODE UI IN DUNNE RINGETJES GESNEDEN • 1 PAPRIKA IN 

BLOKJES GESNEDEN • 1 EL KAPPERTJES • 8 CHERRYTOMAATJES • 1/4 BOS DRAGON • 1 CITROEN •  

2 EL OLIJFOLIE • ZOUT • PEPER. 
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Vignoble Ferret IGP Côtes de Gascogne Colombard Ugni Blanc: Exotische witte wijn met de geur van  
citrus en vlierbloesem. In de smaak grapefruit en wit fruit, afgerond met een mooie zuurbalans.

Leg de ui en wortel op bakpapier 

en besprenkel ze licht met wat 

olijfolie, zout en rozemarijn. Pof 

ze in ongeveer 45 minuten op 

180 °C in een voorverwarmde 

oven. Voeg op dezelfde wijze 

de tomaatjes de laatste tien 

minuten toe. Doe de witte wijn 

in een ronde metalen kom en 

voeg de mosterd en eidooiers toe. 

Zet deze au bain-marie op een 

passende pan met kokend water 

en klop met een garde gaar en 

luchtig tot ongeveer 70 °C. Haal 

van het vuur en voeg al roerend 

langzaam de gesmolten boter toe 

en breng het op smaak met zout. 

Verwarm nu de gekookte krieltjes 

in een koekenpan met een beetje 

olijfolie, tijm en breng op smaak 

met zout. Bak in een andere 

koekenpan de slibtong mooi 

bruin en gaar. Dresseer de vis 

samen met de krieltjes en gepofte 

groenten op een bord en serveer 

de Hollandaise er los bij. 

 INGREDIËNTEN 4 PERSONEN:    

4 STUKS SLIBTONG • 300 GR JONGE GEKOOKTE KRIELTJES • 8 BOSPENEN • 4 KLEINE WITTE UIEN • 20 CHERRYTOMAATJES •  

50 GR JONGE SPINAZIE • 1 TEEN KNOFLOOK • 1 TAK ROZEMARIJN EN TIJM / 2 EL OLIJFOLIE • ZEEZOUT • PEPER •  

50 ML WITTE WIJN • 2 EIDOOIERS • 1 TL FIJNE MOSTERD • 150 GR GESMOLTEN BOTER • BAKPAPIER. 

Sliptong uit de pan  
met jonge krieltjes, gepofte groenten en Hollandaise 

Entrecote van de barbecue met gepofte 
lente-ui, aïoli en pommes gratin 

Doe de melk, room, knoflook, tijm 

en rozemarijn in een kookpan en 

verwarm de massa tegen het kook-

punt aan. Breng op smaak met peper 

en zout. Laat dit dertig minuten 

trekken. Doe de aardappelplakjes in 

een beboterde ovenschaal en giet 

de roommassa door een zeef  op de 

aardappelen. Meng het geheel en 

dek het af  met aluminiumfolie. Zet 

de ovenschaal in een voorverwarmde 

oven op 165 °C. Voeg voor de aïoli 

de saffraandraadjes aan de azijn toe 

en laat dit vijf  minuten trekken. Doe 

de azijn vervolgens met de eidooier, 

mosterd en gepureerde knoflook in 

een kom en roer dit met een garde 

mooi glad. Voeg druppelsgewijs de 

olie toe tot er een mooie mayonai-

sesaus ontstaat. Breng dit op smaak 

met peper en zout.

Doe de lente-ui samen met een 

theelepel olijfolie en zout in de 

aluminiumfolie en leg dit op de 

voorverhitte barbecue. Leg ook de 

entrecotes op de barbecue. Gril 

ze kort om en om. Gratineer de 

aardappelen met de geraspte kaas. 

Serveer de pommes gratin en aïoli 

los naast het vlees met de gepofte 

lente-ui.

 INGREDIËNTEN 4 PERSONEN:    

600 GR ENTRECOTE IN PORTIES VAN 150 GR • 12 JONGE LENTE-UIEN • 2 TENEN KNOFLOOK • 1 EIDOOIER • 1 TL FIJNE 

MOSTERD • 1 EL AZIJN • 100 ML ARACHIDEOLIE • 5 SAFFRAANDRAADJES • ZOUT • PEPER • 8 MIDDELGROTE GESCHILDE 

AARDAPPELEN IN PLAKKEN VAN 4 MM GESNEDEN • 300 ML MELK • 300 ML ROOM • 1 TEEN KNOFLOOK • 1 TAK TIJM EN 

ROZEMARIJN • 50 GR GERASPTE BELEGEN KAAS • ALUMINIUMFOLIE.

Mosselen van de barbecue en  
couscous met zoetzure groenten

Kook de couscous in een liter water 

met zout in tien minuten gaar en 

giet vervolgens af. Spoel het daarna 

koud. Verhit twee eetlepels olijfolie 

en laat hier de Ras el Hanout in 

wellen. Meng dit door de couscous. 

Breng op smaak met een eetlepel 

augurkenvocht, zout, peper, rasp 

van de citroenschil, knoflook en 

beetje citroensap. Maak van de 

bloemkool kleine roosjes, snijd de 

wortel in kleine schijfjes, pel de ui 

en snijd deze in kleine stukjes. Kook 

de groenten beetgaar. Giet ze af  en 

zet ze warm weg met het overige 

augurkenvocht. Verhit de barbecue 

en leg hier aluminiumfolie op. Leg 

daar de eetlepel olijfolie met een 

teen knoflook en tijm op. Verdeel de 

mosselen erover en dek het af  met 

aluminiumfolie. Gaar ze in ongeveer 

acht minuten op de barbecue. 

Dresseer de couscoussalade op 

de borden. Verdeel de zoetzure 

groenten en augurken erover en 

leg de mosselen van de barbecue 

erop. Bestrooi het geheel met 

gesnipperde bieslook. 

 INGREDIËNTEN 4 PERSONEN:    

1 KILO MOSSELEN • 1 CITROEN • 2 TENEN KNOFLOOK • 1/4 BOS BIESLOOK • 1 TAKJE TIJM •  

2 BOSPENEN • 100 GR COUSCOUS • 1/4 BLOEMKOOL • 3 EL OLIJFOLIE • 1 UI • 1 TL RAS EL HANOUT •  

8 KLEINE AUGURKEN • 200 ML AUGURKENVOCHT • ZOUT • PEPER. 

Ropiteau frères ‘Les Plants Nobles’ VdF Chardonnay: Met duidelijke aroma’s van tropisch 
fruit, citrus en getoaste noten. Rijk van smaak met exotische tonen en milde zuren.

Les Terrasses d’Ardèche IGP Ardèche Rouge: Vriendelijk en toegankelijk met in de smaak rijp rood fruit,  
iets kruiden en milde zuren. Een wijn met een typische Zuid-Franse invloed en een zachte afdronk.
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VARVAGLIONE VIGNE E VINI ‘12 E MEZZO’  
IGP MALVASIA DEL SALENTO

De naam van de wijn, het wijnhuis, de 

herkomst, de druivensoort en de appel-

latie, ieder etiket op de wijnfles geeft een 

schat aan informatie. Achter de informatie 

gaat bovendien vaak een verhaal schuil. 

In dit Bulletin Du Vin het verhaal achter 

Varvaglione Vigne e Vini ‘12 e Mezzo’ 

IGP Malvasia del Salento.

del Salento
In Puglia, de hak van de Italiaanse laars, 

ligt de streek Salento waar deze wijn wordt 

gemaakt. Het gebied heeft lang onder 

Griekse invloed gestaan, er zijn zelfs nog 

negen dorpen waar Grieks wordt gesproken. 

12e mezzo
De naam van de wijn, 12e mezzo ofwel twaalf 

en een half in het Nederlands, staat voor het 

alcoholpercentage van 12,5%. Uniek voor wijnen 

uit Puglia. Wijnen uit deze streek zijn voorname-

lijk zwaar en rood met een alcoholpercentage 

van rond de 15%. Het bijzonder lage percentage 

is de reden geweest voor wijnmaker Cosimo 

Varvaglione om deze wijn 12e mezzo te noemen.

Varvaglione  
Vigne e vini
De naam van het wijnhuis. Wijnmaker Cosimo 

Varvaglione is de derde generatie wijnmakers in 

de familie. Hij benut als geen ander de unieke 

mogelijkheden die de streek Puglia biedt. Met 

moderne vinificatiemethodes behoudt hij het 

unieke karakter van de druivensoorten, weet 

hij de frisheid in zijn wijnen te bewaren en het 

alcoholpercentage in toom te houden. 

Malvasia
Deze druivensoort vertelt veel over het 

karakter van de wijn. De Malvasia druif 

komt van oorsprong uit Griekenland 

en geeft de wijn veel smaak, geur en 

goede zuren. 

Indicazione  
Geografica Protetta
Deze appellatie staat garant voor de kwaliteit 

en de herkomst van de wijn. Voorheen werd 

deze categorie IGT genoemd. Wijnmakers 

uit deze appellatie moeten zich bijvoorbeeld 

houden aan een beperkte opbrengst, om 

de kwaliteit te waarborgen. Alleen voorge-

schreven druivensoorten mogen worden 

aangeplant en ook de gebieden, productie-  

en vinificatiemethoden zijn vastgelegd. 

Het etiket 
ontrafeld

Puur, regionaal en ambachtelijk met een sterk sociaal karakter. Patron cuisinier Henk Markus en 
zijn brigade, van restaurant Het Ambacht in Heerenveen, voegen de daad bij het woord als het 
gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bewust gebruik van Friese ingrediënten, 
duurzaam gevangen vis, scharrelvlees en seizoensgebonden producten vormen het hart van de 
keuken. Speciaal voor Bulletin Du Vin stelde hij de gerechten op de voorgaande pagina’s samen. 
Wat drijft hem? En welke rol speelt wijn in zijn leven?

vragen  
aan chef-kok 
Henk Markus

wat is onmisbaar bij het perfecte diner? 
‘Wijn, zonder twijfel. Een passende wijn bij ieder gerecht maakt de beleving compleet. 
De ene keer zoek je een wijn die in smaak, complexiteit en stroefheid goed overeen-
komt met het gerecht. De andere keer kies je juist voor een spannende combinatie. 
Wijn maakt een diner af.’

Wat is de meest bijzondere wijn-spijscombinatie die u ooit heeft geproefd?
‘Het is moeilijk één favoriet te noemen. Als ik toch moet kiezen dan ga ik voor langous-
tines met sinaasappel en aardappel in combinatie met een mooie wijn met citrusac-
centen. Of  toch een Pedro Ximénez sherry met chocolade. Er zijn zoveel prachtige 
combinaties te verzinnen.’

Waar haalt u de inspiratie voor nieuwe gerechten vandaan? 
‘De seizoenen. Iedere maand bekijken we opnieuw welke ingrediënten uit de regio het 
mooist zijn. Na de maanden januari en februari, waarin weinig uit de regio komt, kunnen 
we vanaf  maart weer volop variëren met prachtige producten. De eerste harders en 
zeebaarzen worden weer gevangen, lammeren geboren, de asperges groeien op de 
koude grond en er is mooi rood fruit. En kreeft vind ik in deze periode prachtig om 
mee te werken. In de laatste wintermaanden kan ik altijd al dromen over het culinaire 
voorjaar.’

Wat ligt of staat er thuis in uw koelkast? 
‘Als het op wijn aankomt, niet veel. Of  ik moet een gerecht hebben waar juist witte wijn 
bij past. Los van de gerechten die op tafel staan drink ik thuis het liefst rode wijn, veelal 
Italiaanse Valpolicella. De wijnen uit deze streek zijn lekker toegankelijk.’

Wat is uw ultieme geluksmoment en welke rol speelt voeding of wijn daarin? 
‘Ik kan heerlijk genieten van lange zomeravonden buiten met familie of  vrienden. 
Koken doe ik dan het liefst in de buitenkeuken, bijvoorbeeld een goede lamsbout met 
gepofte aardappel of  langoustines op de barbecue. Ik ben graag in de natuur. De sfeer 
en het gezellig samenzijn maken de beleving dan compleet.’

www.restaurant-hetambacht.nl10 11



Tofu-groente-
spiesjes 

BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN EN  
10 MINUTEN BARBECUETIJD /  
VIER PERSONEN
500 gram tofu / 1 gele paprika / 1 stevige smalle courgette 

/ 1 grote rode ui / 1 takje rozemarijn /  

1 takje tijm / 1 teen knoflook / 4 el olijfolie /  

1 el citroensap / ½ tl chili- of  paprikavlokken.  

Extra nodig: 4 lange tapasprikkers of  satéstokjes.

Dep de tofu droog en snijd het in blokjes. Maak de 
paprika en courgette schoon en snijd ze in even 
grote blokjes. Pel de ui, snijd in dikke plakken en 
dan in ongeveer even grote puntjes als de tofu-
blokjes. Steek de groenten en de tofu afwisselend 
aan de prikkers. Ris de rozemarijn en tijm en hak 
de kruiden fijn. Pel de knoflook en pers boven een 
kommetje. Voeg de olijfolie, het citroensap, wat 
grof  gemalen peper en zout, de chili- of  paprika-
vlokken en de fijngehakte kruiden toe. Roer tot een 
marinade. Kwast de spiesjes ermee in of  wentel 
ze in een platte schaal door de marinade. Leg de 
spiesjes op het barbecuerooster boven de gloeiende 

houtskool of  in een hete grillpan. Rooster de tofu 
en groenten in ongeveer tien minuten gaar en met 
mooie bruine grillstrepen.

Serveersuggestie: 1. Domaine Robert 
Vic ‘Cépage’ IGP Pays d’Oc Merlot 
Een diep donkerrode wijn met aardse 

aroma’s en een tikje vuursteen in de neus. In de 
smaak veel donkerrood fruit en een vleugje drop.

Warme geitekaas met 
appel en pecannoten

BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN  
EN 10 MINUTEN BARBECUETIJD /  
VIER PERSONEN
1 el boter / 1 friszure appel / 1 tl citroensap / 1 rol zachte 

geitenkaas van 200 gr / 50 gr ongezouten pecannoten / 4 tl 

vloeibare honing / 1 takje tijm / chili- of  milde paprika-

vlokken. Extra nodig: vier mini-pannetjes of  ramekins.

Vet de ovenschaaltjes in met boter. Was de appel, 
snijd deze in vieren en verwijder het klokhuis. 
Snijd de appelparten in piepkleine blokjes en 

schep ze in een kom om met het citroensap 
om verkleuring tegen te gaan. Snijd de rol 
geitenkaas in vier dikke plakken. Leg in elk 
een pannetje een plak geitenkaas. Verdeel 
de appelblokjes en pecannoten erover en 
bedruip met de honing. Trek de blaadjes 
tijm los. Strooi nog wat tijm en de chili- of  
paprikavlokken over de kaaspannetjes. Leg 
de deksels op de pannetjes of  dek ramekins 
af  met aluminiumfolie. Zet de pannetjes op 
het barbecuerooster boven de gloeiende 
houtskool of  schuif  ze onder een hete 
ovengrill en verwarm het tien minuten. 

Serveersuggestie: 2. Claude 
Vialade Elegantly Organic IGP 
Pays d’Oc Chardonnay Met een 

zuivere geur van tropisch fruit en bloesem. 
Zacht maar vol van smaak met iets van 
meloen en ananas. 

Falafelburger

BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN  
/ VIER PERSONEN
400 gr gekookte kikkererwten uit een blik of  pot /  

2 tenen knoflook / 1-2 el tahin / 1 tl gemalen komijn 

/ 3 el bloem / 2 el citroensap / ½ krop ijsbergsla  

of  1 little gem / 1 grote vleestomaat / 1 grote ui /  

4 grote zoetzure augurken / 2 el olijf- of   

zonnebloemolie / 4 broodjes.  

Extra nodig: keukenmachine.

Spoel de kikkererwten in een zeef  onder de 
koude kraan en laat ze goed uitlekken of  dep 

ze droog met keukenpapier. Doe de kikke-
rerwten in de keukenmachine en pers de knof-
look erboven. Voeg de tahin, komijn, bloem en 
het citroensap toe. Maal de kikkererwten met 
de pulse-knop tot een grofkorrelige massa. 
Voeg extra bloem toe als het mengsel te nat 
en niet goed te vormen is. Is het te droog dan 

helpt een lepel (olijf)olie. Breng het mengsel 
op smaak met versgemalen peper en zout. 
Vorm vier burgers van de kikkererwtenmassa 
en laat ze afgedekt nog minstens vijftien 
minuten in de koelkast opstijven. Was de sla, 
dep het droog en scheur het in grove stukken. 
Snijd vier grote dikke plakken van de tomaat. 
Pel de ui en snijd in dunne ringen. Snijd de 
augurken in plakjes. Kwast de falafelburgers in 
met olie. Rooster ze in drie tot vier minuten 
per kant goudbruin en krokant op een hete 
barbecue. Snijd intussen de broodjes open, 
rooster ze eventueel nog op de barbecue 
of  onder de ovengrill goudbruin. Beleg de 
onderste broodhelften met de sla, tomaat 
en ui. Leg de falafelburgers erop en verdeel 
de augurk erover. Dek af  met de bovenste 
broodhelften. Voeg voor extra pit wat harissa 
of  chilipeper toe.

Serveersuggestie: 3. Château 
Cadenette AC Costières de 
Nîmes Bio Rouge Heerlijk 

geurend naar donker fruit, laurierdrop en 
confiture. In de smaak aangevuld met 
Provençaalse kruiden en zachte tannine. 

 Wat is er nu heerlijker dan een zwoele  

 zomeravond met vrienden of familie buiten  

 genieten van een overheerlijke barbecue  

 met een goed glas wijn? Ook als je even geen  

 zin  hebt in vlees, biedt de barbecue genoeg  

 mogelijkheden. Wat te denken van gegrilde  

 geitenkaas met appel, groentespiesjes of een  

 falafelburger. Gezond en verrassend lekker. 

DE  
VEGETARISCHE 
BARBECUE

1 2 3
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WO 5 APRIL / 19.00 - 22.00 UUR,  
Wijn- en Drankenhandel Fred van den Heuvel  
in Giessenburg
Bij deze voorjaarsproeverij staan alle nieuwe wijnen uit het assortiment 
op de proeftafel. Meer informatie en aanmelden: in de winkel of  via  
info@fredvandenheuvel.nl. / Kosten:  5,-.  

ZO 9 APRIL / 14.00 - 17.00 UUR,  
Slijterij Bijvoet in Purmerend
Importeurs laten een selectie van de mooiste wijnen proeven. Uiteraard 
met lekkere hapjes. Een heerlijke wijn gevonden? Van veel wijnen zijn 
speciale aanbiedingen. Aanmelden: info@slijterij-bijvoet.nl of  in de 
winkel. / Kosten:  10,-. 

MA 10 & DI 11 APRIL / 20.00 - 23.00 UUR,  
Wijn Slijterij Hendriks in Hapert
Proef  de lekkerste wijnen tijdens deze open wijnproeverij. Met hapjes 
en... een interessante bestellijst. Meer informatie:  
www.wijnslijterij-hendriks.nl. / Kosten:  5,-. 

ZO 30 APRIL / VANAF 18.00 UUR,  
Slijterij Pinotage Annen
Een heerlijke wijn-spijs avond waarbij je diverse aspergewijnen in 
combinatie met asperges proeft. Kosten:  40,- Meer informatie en 
aanmelden:  
www.slijterijpinotage.nl. 

ZO 7 MEI / 13.00 - 19.00 UUR,  
Slijterij en Drankenhandel De Graaf in Schijndel
Kom genieten van wijnen en bieren in combinatie met hapjes van lokale 
slagers, de visboer en groenteboer bij het Bourgondisch Festival. De 
verschillende optredens maakt het genieten compleet. Kosten: gratis.

ZO 21 MEI / VANAF 14.00 UUR,  
Wijnkelder Tastevin Koppers in Hillegom
Proef  alle nieuwe wijnen en een selectie wijnen voor de zomer, voor bij 
de barbecue en op het terras tijdens de wijnproeverij Zonnige Wijnen. 
Uiteraard worden bij de wijnen lekkere hapjes geserveerd. 
Kosten: onbekend.

Kom walsen, kijken ruiken en proeven 
bij uw slijter! Deze zal ongetwijfeld 
regelmatig een proeverij of  evenement 
organiseren waarbij u nieuwe en 
bestaande wijnen kunt proberen. Vraag 
er naar tijdens uw volgende bezoek of  
houd de website in de gaten. Hier alvast 
een greep uit de evenementen die dit 
voorjaar door verschillende slijters in het 
land worden georganiseerd.

EVENEMENTENAGENDA

      KOEL, KOELER KOELST
De temperaturen buiten stijgen. Maar die van je wijn niet, toch?  

Om optimaal te genieten van je favoriete wijn is het belangrijk om het 

op de juiste temperatuur te serveren. Bulletin Du Vin heeft alle ideale 

temperaturen op een rij gezet. 

MOUSSERENDE WIJNEN  
SERVEREN TUSSEN 
7,2 EN 8,9 °C

De beste temperatuur is: 
7,8 °C voor Cava
8,3 °C voor Prosecco
8,9 °C voor Champagne

LICHTE WITTE WIJNEN 
SERVEREN TUSSEN 
7,2 °C EN 10 °C

De beste temperatuur is:  
7,2 °C voor rosé
8,3 °C voor Sauvignon blanc
8,9 °C voor Pinot grigio
10 °C voor Riesling

VOLLE WITTE WIJNEN
SERVEREN TUSSEN 
10°C EN 11,7 °C

De beste temperatuur is: 
10 °C voor Chablis
11,1 °C voor Chardonnay
11,7°C voor Viognier

LICHTE RODE WIJNEN 
SERVEREN TUSSEN  
12,8 °C EN 15,6°C

De beste temperatuur is: 
12,8 °C voor Beaujolais
13,3 °C voor Pinot Noir
15,6 °C voor Grenache

VOLLE RODE WIJNEN 
SERVEREN TUSSEN 
15,6 °C EN 18,3 °C

De beste temperatuur is: 
15,6 °C voor Malbec
16,7 °C voor Merlot
17,8 °C voor Cabernet Sauvignon
18,3 °C voor Syrah

WIJN&WETEN

Met deze stijlvolle FREEZE glazen zijn ijsblokjes in je wijn verleden 

tijd. Voor rode wijn kun je de glazen koelen in de koelkast, voor 

witte wijn in de vriezer. De speciale gel in de holle ruimte van 

het glas houdt je drankje daarna uren op temperatuur. Simpel, 

stijlvol en super handig. Je bestelt deze ijsglazen op Amazon.com; 

zoekterm ‘freeze cooling wine glass’..

IJSGLAZEN,STIJLVOL  
EN SUPER HANDIG!

  

50 gram bosbessen / 125 ml witte wijn / een bolletje vanille ijs /  
15 ml suikersiroop (optioneel) / aardbei / 4 ijsblokjes. 
 
Doe de bosbessen, de wijn, het ijs en de ijsblokjes in een blender en mix het tot een glad mengsel.  
Voeg eventueel suikersiroop toe. Dit is makkelijk zelf  te maken met: 200 ml water en 200 ml kris-
talsuiker. Verwarm het water in een pan op laag vuur tot net onder het kookpunt. Voeg de suiker toe en 
roer totdat het is opgelost. Draai het vuur uit en laat de siroop afkoelen. Schenk het in een glazen fles 
en bewaar het in de koelkast. De suikersiroop blijft dan ongeveer een maand goed. Serveer de slushie in 
een gekoeld wijnglas en garneer met een aardbei op de rand van het glas.

BOSBESSEN CREAM SLUSHIE

WIJN SLUSHIE, DÉ NIEUWE TREND
Het mooie weer komt eraan, dé tijd voor koele drankjes. Wij experimenteren alvast met de nieuwste trend,  
de wijn slushie. Simpel om te maken, heerlijk om te drinken. 

Wist je dat de totaalbeleving van sushi 
veel verder reikt dat het eten alleen? 
Natuurlijk is het op zijn tijd heerlijk om 
u te laten bedienen. Maar daarmee mis 
je dat andere deel. Het uitzoeken van de 
ingrediënten. Het zelf  klaarmaken van de 
vis en de zeevruchten, de sushirijst en de 

geroosterde zeewiervellen. Het ontvangen 
van familie of  vrienden bij je thuis. Het 
samen genieten van de door jouw klaarge-
maakte sushi. Op Sushitotaal.nl wordt die 
totaalbeleving mogelijk gemaakt. Op deze 
website wordt je uitgebreid geïnformeerd 
over de bereidingswijze en de achter-
gronden van sushi. En in de webwinkel 
vindt je alle producten die je nodig hebt 
voor een volwaardige sushimaaltijd. Kijk 
op pagina 2/3 voor passende wijnen 
of  vraag uw slijter om advies!

Winactie: 
Laat op de facebookpagina van het 
Bulletin du Vin weten wat jouw favoriete 
sushi en wijn combinatie is en maak kans 
elke maand kans op een sushipakket t.w.v. 
 35,- bestaande uit:

• Sushi rijst
• Sushi azijn
• 1 pak nori bladen (10 stuks)
• Een tube wasabi pasta
•  Een flesje van 150ML Kikkoman sojasaus
• Een sushi rolmatje
• 5 paar eetstokjes
•  Een fles Japanse mayonaise (Kewpie)
•  en sushikookboek!

De actie loopt in de maanden april, mei en juni 2017. 
Elke laatste vrijdag van deze maanden maken worden 
de winnaars bekend gemaakt op de Bulletin du Vin 
facebookpagina.

ALLES OVER SUSHI

WIN!

facebook/bulletin du Vin
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Uw wijnhandelaar:

ZONNIGE  
WIJNAANBIEDING!

6 HALEN = 
5 BETALEN

DEZE ZOMERSE WIJNAANBIEDING IS GELDIG T/M 30 JUNI 2017 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Colofon: Het Bulletin du Vin is een uitgave van Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij BV 
en wordt verspreid onder slijterijen en wijnhandelaren. Postbus 265, 8901 BB Leeuwarden, 
boomsmawijnen.eu Druk- en zetfouten voorbehouden.

MAISON ROBERT VIC ‘LE PARC’  
IGP Pays d’Oc Blanc

Een heerlijke frisse wijn met een kleine tinteling, tonen 
van mint en kruisbessen. Ideaal als aperitief  maar ook 
heerlijk bij fruits de mer.

MAISON ROBERT VIC ‘LE PARC’  
IGP Pays d’Oc Blanc

Een heerlijke frisse wijn met een kleine tinteling, tonen 
van mint en kruisbessen. Ideaal als aperitief  maar ook 
heerlijk bij fruits de mer.

MAISON ROBERT VIC ‘LE PARC’  
IGP Pays d’Oc Rouge

Heerlijke aroma’s van gerijpt kersenfruit en kruidige 
tonen. Fris van smaak met rijp fruit en mooie rondingen. 
Geschikt voor elke gelegenheid en smaakt goed bij een 
kaasplankje.


