GEOFFREY KIDD/ALAMY

CASCARA
Cascara is het best te omschrijven

PASTILLA VAN AB

als koffiebesthee. De gedroogde

DIT FEESTGERECHT MAKEN ZE IN HET
NOORDEN EN KUSTSTREEK VAN MAROKKO
VAAK MET VIS OF KIP, EN IN HET ZUIDEN EN
HET BINNENLAND MET DUIF. WIJ GAAN VOOR
DE KIPPASTILLA VAN AB-TLILI VAN HET
AMSTERDAMSE RESTAURANT ZINA.

velletjes van koffiebesjes leveren
een krachtige, fruitige thee met
een volwassen dosis cafeïne op.
De nationale lijfdrank van
koffieland Ethiopië, een smaakvol
staaltje hergebruik van afval van
koffieproductie. Exclusief
Coffee Box en de betere
espressobar in jouw stad.

Goldencoffeebox.nl

BAILEYS
Wij wisten al jaren dat er veel

lekkers uit Ierland komt. Pierce
Brosnan, Liam Neeson, Kenneth
Branagh en nummer 72 in de
favorietenlijst: Baileys. Met die
laatste hoef je niet elke avond
voor de buis te hangen, maar
voor zo af en toe een beetje
natafelen of doorzakken is deze
blonde god uit Dublin ideaal. Je
vriendinnen weten zeker weten

Tips
Voor extra kracht en
bite vervang je de
kippenvleugels door
3 duiven. Stoof het
vlees dan 90 min (in
plaats van 40 min) en
voeg 20 g gesmolten
pure chocolade aan
de vulling toe voor
the magic touch
van Ab.
Liever één grote
pastilla? Leg dan 1 vel
filodeeg in een
ovenschaal en smeer
dat in met de
gesmolten boter.
Herhaal dat 3 keer.
Leg alle vulling in een
keer op het filodeeg
en dek af met nog
drie lagen beboterd
filodeeg. Zet de
schaal 30 min in een
oven van 180ºC.
Pastilla kun je heel
goed vooraf maken.
Maak ze helemaal
klaar tot ze de oven
in kunnen en bewaar
ze dan koud tot je ze
afbakt. Invriezen kan
ook. Leg dan folie
tussen de porties
zodat ze niet aan
elkaar gaan zitten.

VOORAF

PASTILLA MET KIP EN
KRUIDIG GEMARINEERDE
SINAASAPPEL

Doe kippenvleugels, kaneelstokje,
kruidnagels, laurierblad, steranijs, ui,
knoflook, peterselie, selderij, peper en

voor 4 personen • 145 min bereidingstijd

gember in een ruime pan en giet er

(+ 14 min oventijd)

zoveel water bij dat alles onder staat.
Stoof op laag vuur de kip in ong 40 min

/2 kg biologische kippenvleugels

1

1 kaneelstokje

gaar.
Schep de kip uit de pan. Laat even

3 kruidnagels

afkoelen en pluk het vlees van de

1 laurierblad

botten.

2 steranijs

Laat voor de vulling de boter

PHOTOCUISINE/ALAMY

verkrijgbaar bij The Golden

GRUYÈRE

1 ui, grof gesnipperd

uitbruisen, voeg de rietsuiker toe en

1 bol knoflook, gehalveerd

karamelliseer de rode ui erin. Voeg

/4 bosje peterselie
1
/4 bosje selderij

zodra de ui gaar is het kippenvlees, 1/4 tl

handje zwarte peperkorrels

pelzest, amandelen en rozijnen toe.

vraag je je af wanneer je deze

20 g verse gember, in grove stukken

Breng op smaak met peper en zout. Laat

Zwitserse, licht zoete harde kaas

Voor de vulling

de vulling 10 minuten rusten.

weer eens proeft. Welke andere

1

kaneelpoeder, de saffraan, sinaasap-

Gedwee, zonder protesteren, laat
gruyère zich al tijdenlang
overschaduwen door parmezaan en comté. En waarom,

kaas kan met zo veel smaak

NOTENOLIE

3 el rietsuiker

filodeeg neer en vet de helft in met

vertellen welke grassen, kruiden

Goudgeel, zacht, uitgesproken

4 rode uien, in dunne reepjes

gesmolten boter. Vouw het vel 1 maal

en bloemen de koeien aten van

van smaak… notenolie doet het

1

op. Leg wat vulling in het midden en

wiens melk hij is gemaakt?

geweldig in vinaigrettes, maar

snufje saffraan

vouw het deeg op tot een rechthoekig

Wim Bastiaanse van de

kan nog veel meer. Verrijk

zest van 1/2 sinaasappel

pakketje. Smeer de bovenkant in met

Hilversumse delicatessenwinkel

pompoensoep met een scheut

150 g geroosterde amandelen,

boter en bestrooi met sesamzaadjes.

Salsa Verde bezocht ooit de

macadamiaolie, maak aardap-

Herhaal bij de andere 3 vellen. Leg de

grotten van Kaltbach, waar

pelpuree extra smeuïg met

alleen geselecteerde gruyères

walnootolie en besprenkel

100 g roomboter

/2 tl kaneelpoeder

grof gehakt

Verwarm de oven tot 180ºC. Leg 1 vel

100 g rozijnen

pakketjes op bakpapier en bak 14 min in

GEITENBOTER

poedersuiker

de voorverwarmde oven.

Soms doe je per ongeluk zo’n goede

mogen doorrijpen. ‘De ideale

bloemkool met hazelnootolie en

ontdekking dat je jezelf schaamt omdat je al

temperatuur en luchtvochtigheid

witte wijnazijn. Kokosolie is bij

ook wel raad met hem. Een

Voor het pakketje

collega bekende dat ze

4 vellen filodeeg

partjes in rozenwater, suiker en

bijna was afgehaakt door de oubollige

zorgen voor een nog krachtigere,

kamertemperatuur hard en dus

’s ochtends wel eens stiekem

100 g roomboter, gesmolten

kaneelpoeder. Leg 3 partjes in een

verpakking of je wat-de-boer-niet-kent-eet-hij-

noot-achtigere en complexe

niet geschikt voor dressings, maar

koffie met ’m drinkt. Bovendien zal

sesamzaadjes

waaier op de rand van elk bord. Leg er

niet-houding. Geitenboter van zuivelboerderij

smaak dan gewone gruyère.

wel fijn in de pan als je Indiaas of

hij dus nooit zeggen dat je dikke

Voor erbij

een pastilla bij en bestrooi deze met de

Den Eelder is zo’n ontdekking. De spierwitte

Deze soort herken je aan het

Indonesisch kookt. Kies de extra

heupen hebt. Hooguit lekker

12 sinaasappelpartjes

rest van het kaneelpoeder en poeder-

boter is gemaakt van verse geitenmelk, heeft

Kaltbach-label.’ Zelf eet

vierge-variant voor een subtiele

romig. Baileys The Original Irish

1 tl rozenwater

suiker. Serveer direct.

een lichte geitensmaak en smelt zo lekker op

Bastiaanse zijn gruyère het liefst

kokossmaak. Vreemd, maar

Cream € 16,50/0,7 liter, verkrijg-

1

brood, dat je er verder niks meer op hoeft te

uit het vuistje, met een glas droge

verrassend lekker: kokosvet in

baar bij de slijter

2 tl kristalsuiker

doen. Geitenboter, deneelder.nl, oa te koop

witte wijn erbij. Of hij maakt er een

plaats van boter op

Extra: kwastje, bakpapier

bij Landmarkt te Amsterdam, landmarkt.nl

tosti-de-luxe mee.

krentenbrood.
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ELLE Eten

/4 tl kaneelpoeder

Marineer intussen de sinaasappel-

ELLE Eten
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