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Wildsausje met ice tea & munt
| ZWarte thee & munt  |

Ingrediënten voor ongeveer 1 liter Bereiding
    Los
 70 g Haco Ice-Tea instant , met een garde al roerend op in
 1000 ml Water Warm de Ice-Tea op tot ongeveer 50°C en   
    voeg met een garde krachtig en al roerend 
 70 g Haco Civetsaus , toe.
   basis stoverijen Breng aan de kook en laat 5 minuten 
    sudderen. 
    Zet het vuur uit en voeg daarna
 2 g fijngesneden verse Muntblaadjes toe in de nog warme bereiding.
 
    Facultatief
     Naar wens de saus extra binden met
 10 g Haco Bruine Basis MINUTE (Roux)

    Naargelang uw voorkeur de saus bijkruiden.
    Met de nodige voorzorgen de saus laten  
    afkoelen.

schaaldierenhollandaise
Ingrediënten Bereiding
    Los
 150 g Haco Hollandaisesaus EC samen met
   (in Crèmepasta)

 30 g Haco Armoricaine saus EC met een garde al roerend op in 
 1000 ml warm Water (ong. 50°C) Breng al roerend aan de kook en laat 2-3  
    minuten sudderen. Roer af en toe.
    Voeg 
 200  g  zachte Boter in stukjes toe en laat nog 2-3 minuten verder  
    sudderen. 
 
    Facultatief
     De saus parfumeren met
 30 ml Cognac
    Naargelang uw voorkeur de saus bijkruiden  
    met
 een snuifje Cayennepeper
    Met de nodige voorzorgen de saus laten  
    afkoelen.

Ingrediënten voor 15 pers. (of  ong. 3 kg) Bereiding
    De combi-oven op 180°C  
    voorverwarmen. 
    Giet
  2.000  ml  warm Water (ong.50°C) in een  GN 1/2    
    gastronormbak. Voeg
  600  ml  volle Room (≥ 33% v.g.) toe en los daarna al roerend met  
    een garde
  520  g  Haco Gratin Dauphinois (1 zak) op en meng tot een homogene massa. 
    Bak de gratin ong. 60 à 90 min. in de  
    oven op 180°C

Onze recepten Onze recepten Onze recepten
Snel en eenvoudig ! Snel en eenvoudig ! Snel en eenvoudig !

Promoties NOVEMBER 2019 Promoties DECEMBER 2019

Kalfscrème
1 kg • Rendement 12,5 l

Armoricaine Saus EC
800 g • Rendement 8 l

Gratin Dauphinois
520 g • Rendement ong. 3 kg 

Aanbiedingen geldig tot uitputting van de stocks en onder voorbehoud van drukfouten. Niet contractuele foto’s. Promotie geldig voor leveringen van 1 november tot 30 november 2019. Aanbiedingen geldig tot uitputting van de stocks en onder voorbehoud van drukfouten. Niet contractuele foto’s. Promotie geldig voor leveringen van 1 december tot 31 december 2019.

Meer recepten en informatie over de HACO Gratin vind u terug in ons Wildboek,
verkrijgbaar bij uw HACO Culinaire Adviseur of bij uw Verdeler.

Meer recepten en informatie over de HACO Civetsaus vind u terug in ons Wildboek,
verkrijgbaar bij uw HACO Culinaire Adviseur of bij uw Verdeler.

civetsaus
Basis voor stoverijen & Poivrade

Civetsaus (basis Stoverijen & Poivrade)

1 kg • Rendement 10 l
5 kg • Rendement 50 l 

Boletencrème
1 kg • Rendement 13,5 l

Instant puree Chef
4 kg • Rendement 22,6 kg

9 kg (6 x 1,5 kg)• Rendement 50,9 kg

armoricaine saus Gratin dauPhinois

Decoratieve dresseertips

Waarom uw gratin niet anders dresseren ?
voor Kerstmis                 voor Nieuwjaar               voor Sint-Valentijn


