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GANZENLEVERTERRINE

Rauwe ganzenlever (lobben van ongeveer 550 g)
De rauwe levers ontdoen van de nerven/adertjes/onreinheden
Mooi ongeveer 1 cm dik op plateau schikken
Kruiden: per kg lever 4 g zeezout en 1 g. peper van de molen
Lichtje besprenkelen met wat calvados/cognac/….
Laten marineren 24 uur in de frigo (dat kan eventueel vacuüm gebeuren, dan
volstaat 12 uur)
Rolletjes maken van ongeveer 250 g. Zeer stevig aanrollen in meerdere lagen
plastiekfolie. Goed opspannen dat er geen lucht meer inzit.
Op geperforeerde schotel leggen, met daaronder een gesloten plaat een niveau
lager (mocht er iets misgaan dat de pastei niet in de kookruimte loopt – zeker
wanneer je vaste wateraansluiting hebt)
Stomen op 65 graden met kern 36 tot 37 graden – volgens wens.
Wanneer klaar, kerntemperatuur laten zitten – anders loopt het rolletje waar de
kerntemperatuurmeter in zit leeg….
Laten overnachten in de frigo. Ontpakken en plakjes van snijden….
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Wist-je-datje: deze bereiding was de reden waarom de uitvinder van het vacuümkoken: George
Pralus begon met vacuümkoken. Ganzenlever garen zodat deze gaar is, maar toch net zijn vet niet
lost.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Pralus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vacuümgaren

Vacuümgaren
Een stuk vlees wordt vacuüm-gegaard.
Vacuümgaren – ook bekend als sous-vide (Frans: sous = onder, vide = vacuüm) – is een methode voor
de bereiding van voedsel. Zowel vlees, vis als groenten kunnen in een plastic zak bij relatief lage
temperatuur – onder de 100 graden Celsius – worden gegaard. Het is daarmee een variant op het
lagetemperatuurgaren.
Proces
Het te bereiden voedsel wordt in een daarvoor bedoelde plastic zak gedaan, vacuüm getrokken,
dicht gemaakt en vervolgens in een waterbad (zoals dat gaat bij au bain-marie) van tussen de 50 en
85 graden Celsius gelegd. Soms wordt er gebruikgemaakt van een stoomoven. De vacuümzakken zijn
meestal gemaakt van verschillende lagen polyamiden en polyetheen, dit om te voorkomen dat een
extractie van weekmakers uit het materiaal van de zak wordt gekookt.
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Het voordeel van vacuümgaren is dat alle smaken, aroma's en vocht niet uit de zak kunnen
ontsnappen. Kruiden en specerijen zullen intenser van smaak blijken. Ook vitaminen blijven beter
behouden. Bij deze wijze van voedsel bereiden krijgt het geen bruine korst zoals bij bakken en
frituren het geval is. De maillardreactie treedt niet op. Hierom kan indien gewenst het voedsel na het
vacuümgaren voor het serveren kort aangebraden worden. Het uiteindelijke resultaat is dat het
voedsel zowel aan de binnen- als buitenzijde even gelijkmatig gaar gemaakt kan worden. Ook
worden minder courante vleesdelen (stoofvlees e.d.) door langdurige garing op deze manier
compleet anders qua textuur ten opzichte van op traditionele wijze gesudderde of gestoofde delen.
Er vindt een duidelijke opwaardering van het vlees plaats.
Geschiedenis
De methode werd voor het eerst beschreven door Benjamin Thompson in 1799, hoewel hij lucht als
warmtemedium gebruikte. Opnieuw werd de methode ontdekt door Franse en Amerikaanse
ingenieurs in het midden van de jaren 60, maar werd voorbehouden aan industriële
voedselbereiding.
In 1974 werd de methode verder ontwikkeld voor restaurants door met name de Franse chef
Georges Pralus (1940-2014) en bij het Franse sterrenrestaurant Troisgros in Roanne. Daar
constateerde men dat als ganzenlever op dergelijke manier wordt gekookt, deze qua uiterlijk niet
veranderde. Het vet bleef behouden en had een betere textuur.
In de jaren 70 was deze kookmethode nog geen groot succes. Op huishoudelijke schaal was de
benodigde apparatuur nauwelijks voorhanden of duur en dan toch meer een
laboratoriuminstrument. Tegenwoordig zijn sous-videapparaten in de horecakeuken – maar ook in
huishoudens – steeds vaker te vinden.
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