Alsjeblieft, jouw
SOMMOS wijnbox!
Speciaal voor Albert Heijn selecteerden de
sommeliers van SOMMOS deze vier bijzondere
wijnen met bijpassende recepten.

Courgettespaghetti met tomaat,
pistache en een lamshaasje
Fontanafredda Briccotondo Dolcetto

Vega bolognese met kastanjechampignons,
gnocchi en mozzarella
Château Haut-Monplaisir Cahors (bio)

Vegaburger op een speltbolletje met rucola,
wortelsalade en muhammara
Berger Grüner Veltliner Lössterrassen

Gehaktbrood met verstopte eieren
AH Excellent Selectie Viña Lorea Rioja Crianza

Sommos is een collectief van zes jonge, eigenzinnige sommeliers en hét

De sommeliers hebben de gerechten zelf gekookt en ze zijn het

nieuwe keurmerk van Nederland. Vind je een wijn in de winkel of op de

wijnschap door gaan proeven om de meest ideale en spannende

kaart van een restaurant met het Sommoskeurmerk? Dan weet je dat het

wijn-spijs combinaties aan te bieden. Het enige wat u nog hoeft

goed zit. Lekkere, goedgemaakte en eerlijke wijnen.
Sommos geeft je informatie op het gebied van wijn en smaak.
Praktische wijntips nodig of wil je indruk maken op je gasten?
Kijk op www.wearesommos.nl

te doen, is de wijn in te schenken.
Oh ja, en koken natuurlijk.

Courgettespaghetti met tomaat,
pistache en een lamshaasje
Fontanafredda Briccotondo Dolcetto
4 pers.

20 min.

INGREDIËNTEN

500 g cherrytomaten aan de tak

2 tl gedroogde tijm

(schaal à 250 g)

310 g lamshaas naturel

4 el (olijf)olie

500 g verse spaghetti all'uovo

1 el balsamicoazijn

(schaal à 250 g, koelvers)

50 g gepelde ongezouten

400 g courgettespaghetti

pistachenoten (bakje 95 g)

(schaal, koelvers)

2 tenen knoflook

bakpapier

200 g babyspinazie

staafmixer

(zak à 100 g)
BEREIDING

Fontanafredda Briccotondo Dolcetto, Italië

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de cherrytomaten aan de tak op een
met bakpapier beklede bakplaat, besprenkel met 1 el olie en de balsamicoazijn

Er zijn weinig gerechten die meer lente schreeuwen dan courgettespaghetti. Knapperige groenten, heerlijk licht verteerbaar, frisheid, zo
mee het park in. Je denkt waarschijnlijk gelijk aan wit, maar daarin
spelen vaak de bitters op en gaat het tegen staan. Je proeft dan het

en bestrooi met peper. Rooster ca. 15 min. in het midden van de oven.
2. V
 erhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pistachenoten 4 min. op middelhoog vuur. Neem uit de pan en laat afkoelen. Hak fijn.
3. S
 nijd de knoflook fijn. Laat de spinazie in delen slinken in de koekenpan.

fruit niet meer. De lichtgekoelde rode Dolcetto daarentegen huppelt

Doe de spinazie, knoflook, tijm en 2 el olie in een hoge beker en pureer met

vrolijk met de salade mee. Herkenbare rode kersen, frisheid, een

de staafmixer tot een saus. Breng op smaak met peper en eventueel zout.

klein beetje dat yoghurtzuur wat je in uitnodigende beaujolais vaak
herkend, maar dan met een strakke ruggengraat van specerijen.
Om iedereen (positief) mee te verrassen.'

4. Verhit 1 el olie in een koekenpan en bak de lamshaasjes in 5 min. rondom
bruin. Neem uit de pan en laat 5 min. rusten onder aluminiumfolie.
5. K
 ook de spaghetti all’uovo in 4 min. beetgaar. Doe de courgettespaghetti
in een vergiet en giet de gekookte pasta erboven af.
6. D
 oe de spaghetti en courgettespaghetti terug in de pan. Meng de spinazie-

sommelier

Job Seuren

saus erdoor en verdeel over 4 borden. Snijd de lamshaasjes in schuine
plakken en leg op de spaghetti. Leg de tomaatjes erop en bestrooi met de
pistachenootjes.
Tip: Je kunt de courgettespaghetti natuurlijk ook vers zelf maken met de juiste rasp.

Vega bolognese met kastanjechampignons,
gnocchi en mozzarella
Château Haut-Monplaisir Cahors (bio)
4 pers.

20 min.

vega

INGREDIËNTEN

5 el milde olijfolie

400 g roerbakgroente Italiaans

800 g gnocchi (koelvers)

2 blikken fijngesneden tomaten

3 tl gedroogde salie

knoflook-ui (à 400 g)

400 g kastanjechampignons

15 g verse bieslook (bakje 25 g)

200 g vegetarische rulstukjes

125 g mozzarella

BEREIDING

1. Verhit 3 el olie in een grote koekenpan en bak de gnocchi met de salie in 15 min.
goudbruin en krokant. Schep regelmatig om.
2. Veeg ondertussen de champignons voorzichtig schoon met keukenpapier en
snijd in kwarten. Verhit de helft van de rest van de olie in een hapjespan en bak
de champignons 3 min. op hoog vuur. Voeg de rulstukjes toe en bak 2 min.
mee. Neem uit de pan.
3. Verhit de rest van de olie in dezelfde pan en bak de roerbakgroente 3 min. op
middelhoog vuur. Voeg de tomaten toe, breng aan de kook en laat op laag vuur
5 min. stoven. Voeg de champignons met de rulstukjes toe en verwarm nog 3
min. Breng op smaak met peper en eventueel zout.
4. S
 nijd ondertussen de bieslook fijn en scheur de mozzarella in stukjes. Verdeel
de gnocchi over 4 diepe borden en schep de saus erop. Verdeel de mozzarella
erover en bestrooi met de bieslook.

Château Haut-Monplaisir Cahors (bio), Frankrijk
Daar is ie weer… de tomaat. Altijd in huis, in ontzettend veel
gerechten en mega moeilijk met wijn te combineren. Gelukkig
kwamen we deze dikfruitige krachtpatser tegen. De noeste Cahors
in een verleidelijk modern jasje. Het maillard (zoek maar op) van de
gnocci en het rijke van de tomaat laten zich warm omarmen door
deze oer-Franse Malbec. Voor als het weer een keer tegen zit dit
voorjaar.

Tip: Je kunt de saus 1 dag van tevoren maken. Bak de gnocchi voor het serveren.


sommelier

Bjorn van Aalst

sommelier

Ruben Kwakman

Vegaburger op een speltbolletje met rucola,
wortelsalade en muhammara
Berger Grüner Veltliner Lössterrassen

4 pers.

30 min.

20 min.

vega

INGREDIËNTEN

300 g tuinerwten (diepvries,

30 ml framboos-balsamico-

ontdooid)

dressing (flesje 150 ml)

10 g verse dille (bakje 15 g)

150 g rauwkost peen julienne

2 eieren

4 speltbollen (zak)

100 g havermout fijne vlokken

85 g verse muhammara (bakje

100 g witte kaas

175 g, koelvers)

2 el milde olijfolie

85 g rucola
staafmixer (of keukenmachine)

Berger Grüner Veltliner Lössterrassen,
Oostenrijk

BEREIDING

1. Doe de tuinerwten, dille en eieren in een hoge beker en pureer 30 sec.
met de staafmixer tot een gladde massa (of gebruik hier de keuken-

Grüner Veltliner (of GruVee voor hipsters) kent vele gezichten. Van

machine voor). Meng in een kom met de havermout. Breng op smaak met

fris dartelend tot rijke weelde. Deze is meer van het laatste soort.

peper. Snijd de witte kaas in blokjes van een ½ cm en voeg toe aan het

Romig, zacht, noten, rijp perenfruit, abrikoos, nootmuskaat, kruidig.

mengsel. Maak hier 4 platte burgers van.

Op zichzelf al heerlijk voor hen die meer van de vollere witte
zijn, maar ook geweldig ondersteunend bij de kruidige notigheid

2. Verdeel de olie over 2 koekenpannen en bak de burgers in 4 min. op
middelhoog vuur gaar. Keer halverwege.

van de burger. Maar ach, wat doen we hier moeilijk, het is een

3. Meng ondertussen de dressing door de rauwkost.

burger, dus laten we over de combinatie ook niet te moeilijk doen.

4. Halveer de speltbollen en besmeer met de muhammara. Verdeel achter-

Eenvoudigweg eten en een glas GruVee erbij.

eenvolgens wat rucola, de burgers en wat wortelsalade erover. Serveer de
broodjes met de rest van de rucola en de rest van de wortelsalade ernaast.

sommelier

Stefan Wierda

sommelier

Wout Jans

Gehaktbrood met verstopte eieren
AH Excellent Selectie Viña Lorea Rioja Crianza
8 pers.

20 min.

50 min. oventijd

30 min.

INGREDIËNTEN

5 middelgrote eieren

1 el worcestershiresauce

1 kleine prei (ca. 150 g)

2 el panko (Japans broodkruim)

750 g half-om-half-gehakt (bio)

16 plakken gerookt ontbijtspek

100 g geraspte cheddar (stukje)

16 blaadjes salie

2 el grove (Zaanse) mosterd

2 el appelstroop
grote ovenschaal of bakplaat
(ingevet)
BEREIDING

1. V
 erwarm de oven voor op 180 ˚C. Kook 4 eieren 6 min. Laat schrikken onder koud
stromend water en pel ze.
2. W
 as ondertussen de prei en snijd fijn. Meng het gehakt met de cheddar, mosterd,
prei, worcestershiresauce, het laatste ei, 1 tl zout, panko en peper.
3. L
 eg het spek in een rechthoekige vorm in de ovenschaal of op de bakplaat. Zorg
ervoor dat de plakjes elkaar iets overlappen zodat je het gehakt ermee kunt

AH Excellent Selectie Viña Lorea Rioja
Crianza, Spanje

inpakken. Leg op elk plakje spek 1 blaadje salie met de steelaanzet naar binnen
wijzend.
4. V
 erdeel 1/3 van het gehakt in een rechthoek over het midden van het spek. Leg

Cune is een van onze alltime favorieten in Rioja met zijn
waanzinnige (en kostbare) Gran Reserva Imperial. Dat ze ook

de gekookte eitjes in de lengte achter elkaar in het midden op het gehakt. Snijd

betaalbare klasse konden maken was voor ons nieuw. Fijne

eventueel een stukje van het eiwit af zodat de eieren strakker tegen elkaar liggen

verrassing, want man, wat is dit lekker. Dik fruit, zacht, smakelijke

(en het eiwit strak doorloopt) zodat je bij het aansnijden altijd mooie plakken hebt.

lik hout, klassiek en modern tegelijk. Comfortwijn bij comfortfood,

Verdeel de rest van het gehakt er voorzichtig over en vorm tot een brood. Vouw het

want gehaktbrood als dit is zo ouderwets geweldig. Vult elkaar

spek om en om over het gehaktbrood, zodat het hele brood bedekt is.

heerlijk aan: Umami, rokerig, zwoel, mjam.

5. B
 ak de meatloaf 50 min. in het midden van de oven. Neem na 40 min. uit de oven.
Leng de lepels appelstroop aan met een scheut water en strijk dit dun over het
gehaktbrood. Bak nog 10 min.
6. N
 eem uit de oven en laat min. 30 min. rusten en iets afkoelen voordat je de
meatloaf aansnijdt.
Tip: Serveer met mosterd en mierikswortel, of ketchup.

sommelier

Mílton Verseput
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