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De afgelopen 2 maand zijn we al druk in de weer geweest met onze wijnen naar kerstmarkten en evenementen. Tevens zijn er nieuwe wijnen op de webshop gekomen. Het evenement wat we voor februari al op
de agenda hebben staan is de Eilandenbeurs op 3 en 4 februari te Rijswijk. Een leuke beurs die gaat over
Corsica, Elba, Sardinie en Sicilie. Wij hopen u daar kennis te kunnen laten maken met de heerlijke exclusieve
wijnen uit Corsica.
Janine en Kirsten

Maandaanbieding Petra Bianca
Domaine Petra Bianca
Begin jaren negentig hebben Joël Rossi en Jean Curallucci de
teugels van Domaine Petra Bianca overgenomen.
Ze besloten het landgoed te herstructureren om kwalitatief betere wijnen te maken met een dominante groep van
nobele druivensoorten, de druivensoorten waar kwaliteits
wijnen mee gemaakt worden. Ten behoeve van het milieu en
de kwaliteit van de wijnen wordt de wijngaard in biologische
landbouw gehouden.
De wijngaarden hebben een granieten bodem, graniet geeft
warme, volle wijnen.
Het domaine is gelegen in het uiterste zuiden van Corsica,
in het plaatsje Figari. De wijnen uit Figari hebben een AOC
aanduiding. AOC (Appellation d’Origine Controlée) is de
hoogste kwaliteitsaanduiding in Frankrijk. De wijngebieden
moeten aan strikte voorwaarden voldoen om deze benaming
te kunnen voeren.

De cuvee prestige rouge is een mooie, volle en traditionele Corsicaanse wijn. Deze wijn heeft een bewaarpotentieel van minimaal 5 jaar maar is nu ook erg lekker. Deze wijn vindt u terug in onze wijn en spijs tip.
De cuvee prestige blanc is een frisse, fruitige wijn met een licht zuurtje in de nasmaak. Deze wijn is lekker bij
vis of cous cous. Een erg makkelijke drinkbare wijn.
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Deze maand als wijn en spijs tip de cuvee prestige rouge van Petra Bianca bij Canette met roergebakken groenten en smaakvolle aardappelen. De eend geven we een heerlijke rooksmaak mee door
hem langzaam te laten garen op de kamado. Dit past perfect bij deze wijn. De roergebakken groenten maken
het gerecht af. Tip, zet de wijn een uur voor het serveren vast open. Zo komt de wijn het best tot zijn recht.
Recept:
Ingrediënten voor 6 personen:
6 stukjes eenden borst (canette)
1 courgette
een halve knolselderij
2 winter penen
ca 200 gram champignons
6 grote aardappelen
2 takjes tijm
3 takjes rozemarijn
60 gram roomboter
2 teentjes knoflook
peper
zout

De eend:
Verwarm de kamado/oven voor op 90 graden.
Verwijder de vliesjes en pezen en snijd de huid
van de eend bloksgewijs in en bestrooi de eend
met wat peper, zout en tijm. Leg hem in de voorverwarmde kamado/oven met de vetlaag naar
boven. Wacht tot de eend een kerntemperatuur
heeft van ongeveer 51 graden. Haal de eendenborsten uit de kamado/oven, leg ze in aluminiumfolie en stook dan de kamado/oven op naar
een temperatuur van 200 graden. Gril de eend
nog 2 minuten op de vetlaag. Een goede temperatuur om de eendenborst op te serveren is
ongeveer 60 graden. Laat de eendenborst even
liggen voor het aansnijden.

De roerbakgroenten:
Ondertussen snijd je de courgette, halve knolselderij, winterpenen en champignons julienne.
Wok deze kort in een aparte pan met olijfolie met wat zout, peper. Bestrooi de knolselderij en winterpeen met rozemarijn naar smaak.
De aardappelen:
Was de aardappelen goed schoon en snij deze dan in reepjes, let op dat je ze niet helemaal door
snijd.Verwarm de boter in een pannetje, pel de knoflook en snipper deze fijn, was 3 takjes tijm en
ris de blaadjes van de takjes. Meng de boter, knoflook en tijm door elkaar en schenk het over de
aardappelen en zorg dat het mengsel tussen de reepjes komt.
Doe de aardappelen in een ingevette overschaal en bak ze in 55 minuten op 180 graden goudbruin.
Eet smakelijk!!
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