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DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES TER 
BEVORDERING VAN LANDBOUWPRODUCTEN VAN 

HOGE KWALITEIT.

CAMPAGNE GEFINANCIERD 
MET STEUN VAN DE 
EUROPESE UNIE.

De inhoud van deze promotiecampagne geeft alleen de mening van de auteur weer en is zijn/haar 
verantwoordelijkheid. De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) 

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in 
dit document.

WIJNARRANGEMENT

• 1 graanbollenbrood, in sneetjes

• 1 blok van 150g foie gras van de Sud-Ouest

• 3 sneetjes Bayonneham

• Enkele blaadjes rucola

• 8 rijpe vijgen

• 15g boter

• 3 eetlepels bruine suiker

CONFITUUR

01. Was de vijgen en snijd ze in grote blokjes (houd er een apart voor de 
garnering). Smelt de boter in een koekenpan en leg de vijgen in de pan.

02. Meng en voeg de suiker toe. Laat 10 minuten koken op een laag vuurtje en 
voeg 3 eetlepels water toe.

03. Laat nog een paar minuten koken en prak dan met een vork tot een soort 
confi tuur. Laat afkoelen in de koelkast tot het einde van het recept.

BEREIDING VAN DE HAMCHIPS:

04. Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd de plakjes Bayonneham in reepjes 
en leg ze op een ovenplaat met bakpapier.

05. Bak ongeveer 7 minuten tot ze goudbruin zijn. Leg ze op keukenpapier en 
laat ze afkoelen, zodat ze knapperig worden.

06. Verwarm de ovengrill voor. Leg 6 sneetjes brood op een bakplaat en 
rooster ze tot ze lichtbruin zijn. Was de vijgen en snijd ze in reepjes. Snijd 
de foie gras in plakjes.

07. Smeer op elk sneetje brood, terwijl het nog warm is, confi tuur, foie gras 
en een chipje van Bayonneham. Leg er een schijfje verse vijg op en versier 
met een blaadje rucola. Onmiddellijk opdienen.

45MIN GEMAKKELIJK

TOAST VAN VIJGEN, FOIE GRAS VAN DE 
SUD-OUEST EN BAYONNEHAM

voor 6 personen

Zoet wit
- IGP Côtes de Gascogne
- AOP Pacherenc du Vic-Bilh

Mousserend «méthode 
ancestrale»
- AOP Gaillac


