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4 personen

500 g aardappelen, in kleine blokjes
1 teentje knoflook, gehalveerd
250 g room
100 g olijfolie
200 g gerookte paling, in kleine blokjes
4 bollen piccalilly-ijs (bij de betere traiteur)
4 parmezaankoekjes

1 Kook de aardappelblokjes in water met de knof-
look en met wat zout net aan gaar.
2 Giet de aardappelen af, maar bewaar het kook-
vocht. Verwijder de knoflook.
3 Meng de aardappelen in een blender met de 
room, 200 g van het kookvocht en de olijfolie. Draai 
het geheel glad – niet te lang, anders wordt het elas-
tiek – en breng op smaak met zout en peper. 
4 Duw de puree door een fijne zeef. Giet in een slag-
roomkidde. Draai er 2 patronen op en schud goed. 
Zet apart.
5 Neem vier tumblers. Leg in elk glas een bol picca-
lilly-ijs. Leg er blokjes gerookte paling op. 
6 Spuit hierop een mooie wolk lauwwarm aardap-
pelschuim. Garneer met parmezaankoekjes.

Als je volgens de instructie van de chef van bene-
den naar boven schept, heb je gerookte paling, 
koud, zoet en hartig piccalilly-ijs en warm, romig 
aardappelschuim op één lepel. Zoet en vet gaan 
mooi samen in het gerecht, maar de wijnen zou-
den geholpen zijn met wat meer zuur, zo is de me-
ning van het panel. Dat zou de aansluiting met de 
wijn makkelijker maken. Glas 1 brengt een klassie-
ke en verfijnde geur, met brioche, citrus en wit 
fruit. Elegante, complexe wijn met goede balans in 
rijpe en frisse tonen en veel lengte. In de combina-
tie met het gerecht houdt hij goed stand door zijn 
rijpe smaken en hij verfrist in de afdronk. De favo-
riet van Linsey en Roos. Glas 2 is enigszins verge-
lijkbaar: elegant, complex, spannend met iets ho-
gere zuren, citrus, appel, een bittertje en lengte. In 
de combinatie geven de zuren zowel verfrissing 
als een klein bitter. De favoriet van Vladimir en Ge-
rard. Wijn 3 heeft een vleugje fino sherry (Gerard), 
rijpe tonen van flesrijping (Roos), rijpe tonen met 
gist en een intense mousse (Linsey). Hinke: ‘Hij is 
vol en gul door zijn hogere dosage, heeft wat hout-
tonen en levert daardoor de spannendste combi-
natie op.’ Glas 4 blijkt een rosé; we proeven rood 
fruit als kers en aardbei, en een stevige mousse. 
Hij heeft veel primair rood fruit in de smaak en wat 
minder secundaire smaken: daardoor valt hij weg 
tegen paling en piccalilly.

DE WIJNEN 
���Palmer & Co, 
Blanc de Blancs Brut, 
! 52,-, Résidence Wijnen/
De Gouden Ton.
���André Robert, 
Les Jardins du Mesnil 
Extra Brut, 
! 45,-, L’Atelier du Champagne.
��Elise Bougy, 
Chetillon de Haut 
Grand Cru Extra Brut, 
! 64,60, Brouzje.
��Bollinger, 
Rosé Brut, 
! 74,95, Verbunt Verlinden.

TUSSENGERECHT

��= het aantal proevers dat deze wijn 
het best bij het gerecht vindt passen.

PALING


