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ANJA VAN WIJGERDEN

DE
PATISSIER

VIJGENTHEE
High tea, maar dan écht: van

Niets prettiger dan te trakteren op een vakkundig bereide citroen-merinquetaart.

een kopje vijgenthee kun je

Daarvoor kun je terecht bij de patissier. Want de patissier is here to stay! Overal,

zomaar worden overvallen

in iedere stad en in ieder dorp, zit inmiddels wel een echt goede patisserie met een

door een stoned-achtige rust.

vitrine vol frambozentaartjes, bonbons, volmaakte macarons, madeleines,

Moet haast wel komen doordat

cremeux of mousses – wie durfde nog te beweren dat Nederlanders culinaire

vijgen veel magnesium

barbaren zijn?

bevatten. Je zet ’m zo: Voeg

Voor wie het toch graag allemaal zelf doet (kunnen we ons natuurlijk best voor-

gedroogde vijgen in een

stellen) hier een thuiskok-fähig recept van patisserie/chocolaterie Unlimited

pannetje samen met water.

Delicious uit Amsterdam:

Laat het water koken, even laten

ZOET

trekken en het is goed om te
drinken.

ANNEKE
AMMERLAAN

Beroep: foodwatcher. Sinds 1995 is dat wat Anneke Amerlaan invult op gemeentelijke papieren. Ze was daarmee een van de eersten die zich op deze manier met
eten bezig ging houden – iets wat met de talloze foodblogs van nu bijna niet meer
voor te stellen is. Kennis van eettrends deed Anneke op als culinair journalist, tijdens
de ontwikkeling van enkele supermarktmagazines (oa Allerhande) en door het
schrijven van liefst dertig kookboeken. Als foodwatcher is ze een veelgevraagd
spreker. Want haar voorspellingen zijn vaak recht in de roos. Zo zag zij midden in
het fast & faster food-tijdperk al dat slowfood de trend zou worden. Op dit moment
heeft ze interessante ideeën over duurzaamheid. Een van haar eigen duurzame

VAGE
CULIHUMOR

projecten is ‘HollandseGrond’, een site waarop je (slecht verkrijgbare) bijzondere,
lokaal geteelde seizoensgroenten kunt bestellen. Annekeammerlaan.nl

Sommige vage culinaire types,
(wij), hebben nogal een apart
gevoel voor humor. Drie keer
raden wat een ‘Dutch oven’ is.
Hint: hij werkt op bruine bonen,
een cake krijg je er niet in
gebakken en lekker ruiken doet
het ook al niet. Wij krijgen geen
genoeg van dit soort grappen.

70
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TABASCO

DE ONBETWISTE KONINGIN VAN DE PITTIGE
SAUZEN. DE TABASCO-PEPERS RIJPEN
SAMEN MET ZOUT DRIE JAAR OP
EIKENHOUTEN VATEN, VOORHEEN GEBRUIKT
VOOR JACK DANIEL’S-WHISKEY. NOG WAT
AZIJN ERBIJ EN KLAAR BEN JE OM JE BLOODY
MARY OP TE SPICEN.

CITROENMERINGUETAART
70 min bereidingstijd (+ 2 uur rusttijd
en 1 uur afkoeltijd)

Zeef voor het deeg de bloem, maïzena en het
zout in een kom. Kneed de boter kort door en
meng er de basterdsuiker door. Voeg het ei
toe, kneed het erdoorheen, en daarna de mix
van maïzena, bloem en zout. Laat het deeg
afgedekt 2 uur rusten in de koelkast.

Voor het deeg
200 g bloem
16 g maïzena
snufje zout
120 g roomboter op
kamertemperatuur
90 g basterdsuiker
1 ei
Voor de crème
2 eieren
135 g room
60 g kristalsuiker
1
/2 citroen
1
/2 limoen
Voor de meringue
160 g kristalsuiker
80 g eiwit
Extra: ingevette taartvorm
(max 3 cm hoog), blindbakvulling (bijv bonen, rijst),
handmixer, thermometer,
brander

Verwarm de oven tot 180ºC. Rol het deeg uit

THEEMUTS

KOUWE THEE IS NIKS.
GOEIE, GEBREIDE EN
GEHAAKTE THEEMUTSEN
VIND JE OP ZELFMAAKSITE
ETSY.COM (ZOEKTERM
‘TEA COSY’).

tot een lap van 3 mm dikte. Bekleed er de
taartbodem mee, leg er een vel bakpapier en
blindbakvulling op en bak de bodem 8 min
blind in de oven. Haal uit de oven en laat
afkoelen. Verlaag de temperatuur van de
oven tot 125ºC.
Klop intussen voor de crème de eieren,
room en kristalsuiker tot een glad mengsel.
Roer er daarna het citroen- en limoensap
door. Giet de crème voorzichtig tot net onder
de rand van de taartbodem en zet 35 min in
de afgekoelde oven, zodat de crème stolt.
Laat de taart een uur afkoelen.
Los voor de meringue de suiker op in een
laagje water in een steelpannetje op laag
vuur. Kook tot 120°C (gebruik de thermometer).
Klop met de handmixer het eiwit los en giet het
suikerwater er langzaam bij. Mix tot een
glanzende, stevige massa. Strijk de meringue
op de taart. Brand de meringuepieken af met
de brander.

ELLE Eten
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