WEERGALOZE
SMAAK
Truffels zijn een beroemde delicatesse.
Ze worden door food lovers overal ter
wereld gewaardeerd om hun geweldige
geur en smaak en ontbreken in geen
enkele sterrenkeuken. Het zijn kostbare
paddenstoelen die ondergronds groeien,
vrijwel alleen in het wild en in kalkrijke
aarde. Omdat ze veel voorkomen in
Frankrijk en Italië worden ze in
de keukens van die landen het
meest gebruikt.

TRUFFELS ZOEKEN

Piemonte

Toscane

steeneik
Umbrië

Truffels zijn zwammen die onder de
grond op de wortels van bepaalde
bomen groeien. Voor de mens zijn ze
lastig te vinden, maar door de goede
reuk van honden kunnen we er toch
van genieten. Truffelzoekers gebruiken
meestal een zogenaamde “vanghino”
of “vanghetto”, een kleine schoffel met
houten handvat, om de truffels uit de
kalkrijke grond te halen.

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER ONZE

vanghino
Oil & Vinegar, de truffelspecialist

truffelhond

Om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de
ongeëvenaarde smaak van truffel, vind je in onze winkels
een uitgebreid assortiment aan mooie truffelproducten. In
vele zogenaamde truffelsauzen en -oliën zit (bijna) alleen
kunstmatig truffelaroma, maar wij garanderen een hoog
gehalte aan echte truffel uit Umbrië.

ITALIAANSE
TRUFFEL-

SPECIALITEITEN

Zwarte, witte en zomertruffels
Zwarte truffels zijn donkerbruin met bobbeltjes en zijn rijp in de winter. De beste komen
uit de Périgord of Quercy in Frankrijk of uit Umbrië en Toscane in Italië. Ze groeien maar
onder een paar boomsoorten, het liefst onder kleine steeneiken. Het aroma doet denken
aan bosgrond en mos met een vleug hazelnoot en jeneverbes. Witte truffels zijn geelachtig
van kleur en lijken een beetje op een aardappel. Het Duitse woord Kartoffel is afgeleid van
het Italiaanse tartufo (truffel). Witte truffels groeien voornamelijk in de Italiaanse streek
Piemonte. Door hun sensationele aroma zijn ze van alle truffelsoorten het meest gewild en
het duurst. Zomertruffels zijn zwart met bobbeltjes en worden gedurende de zomer geoogst.
De smaak is vergelijkbaar met die van zwarte truffels, maar minder uitgesproken.

Inclu
truffelr sief
ecept!
WWW.OILVINEGAR.COM

TRUFFELS
IN DE
MEDITERRANE
KEUKEN

TRUFFELSOEP

30

INGREDIËNTEN

TRUFFEL IN
JOUW KEUKEN

6

Door de intense smaak heb je niet
veel truffel nodig om hem toch goed
te kunnen proeven. En dat is fijn,
want de beroemde knolletjes zijn erg
duur. De smaak van truffel komt het
beste tot zijn recht in relatief simpele gerechten. Pasta, aardappelen
en eieren – of het nu in de vorm
van een omeletje, gevulde eieren of
een luxe soufflé is – absorberen de
smaak erg goed. Maar truffel past
ook uitstekend bij een mooi stukje
rood vlees, zoals biefstuk!

Bak & Braad Olijfolie
1 witte ui, grof gesneden
1 pastinaak, grof gesneden
½ knolselderij, grof gesneden
1 laurierblaadje
700 ml bouillon
2 el Chardonnay Wine Vinegar (witte-wijnazijn)
75 ml room
Olijfolie met Zwarte Truffel

inen
Hier strueerde
gepassion kers
truffelzoe ano
als Giuli

In de Périgord en Quercy (Frankrijk)
voegt de plaatselijke bevolking
snippers rauwe truffel toe aan
geklutste eieren, die ze op hoog vuur
snel aanbakken. In Toscane en Umbrië schaven
ze stukjes truffel over pasta of risotto, die ze

serveren met gesmolten boter of geraspte
Parmezaanse kaas. In de negentiende eeuw
eigende de Franse haute cuisine zich de
truffel toe, denk aan coquilles met schijfjes
truffel of kwartelborst met truffelsaus.
Gelukkig is truffel er nu voor iedereen!

TRUFFELZOUT (SALE DI GUÉRANDE E TARTUFO)
CARPACCIO DI
TARTUFO
Deze dunne schijfjes
zomertruffel geven
ieder gerecht een
chique randje!

Een geweldig product met 3% zomertruffel voor het snel en
makkelijk op smaak brengen van vele gerechten, bijvoorbeeld
een gekookt of gebakken eitje en friet!

OLIJFOLIE MET
ZWARTE TRUFFEL
Topkwaliteit olijfolie uit Ligurië met de
prachtige, oeraardse smaak van zwarte truffel.
Heerlijk over salades, risotto en pasta.

Fruit de ui in de Bak & Braad Olijfolie en voeg
vervolgens de knolselderij en pastinaak toe.
Voeg het laurierblaadje en een klein beetje
bouillon toe en laat zeker 20 minuten afgedekt
garen op laag vuur. Doe dan alle bouillon
erbij en breng aan de kook. Verwijder het
laurierblaadje en pureer de soep tot een egale
massa. Breng op smaak met Chardonnay Wine
Vinegar en de room. Schep de soep in kommen
en besprenkel met Olijfolie met Zwarte Truffel,
ongeveer 1 el olie per kom of meer naar smaak.
Eet smakelijk!

CARPACCIO
TRUFFLE SAUCE
Geef klasse aan al
je gerechten met
deze fantastische
truffelsaus. Klaar voor
gebruik en overheerlijk
op carpaccio en andere
vleesgerechten!
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