


Met twickel 
aan tafel

het nieuwe kookboekje met recepten
en producten van het landgoed
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Tiramisu met lemon curd 
van Yolanthe Eibergen, secretaresse Rentmeesterij

Yolanthe, verzot op koken, zit al jaren met een aantal vriendinnen in een kookgroepje. 
Om de paar weken, elke keer bij een van de leden thuis, koken ze met elkaar. Daar-
na gezellig samen aan tafel genieten van het eten. Haar voorkeur gaat uit naar de 
Franse keuken.

TIRAMISU, VOOR C IRCA 3 PERSONEN:
1 deciliter limoncello
12 lange vingers of kaneelbeschuitjes

250 gram mascarpone
150 gram lemon curd

LEMON CURD, VOOR C IRCA 3 POTTEN:
4 grote eieren
geraspte schil en sap van 4 citroenen
350 gram suiker

225 gram ongezouten boter, op 
kamertemperatuur, in blokjes

Schenk de limoncello in een diep bord. Wentel er de helft van de koekjes door en 
leg ze vervolgens in een passende schaal. Roer in een kom de mascarpone met de 
lemon curd glad. Strijk de helft van dit mengsel over de limoncellokoekjes. Doop 
de rest van de koekjes ook in de limoncello en maak nog twee lagen. Strooi er 
desgewenst wat geraspte citroen, chocolade of cacaopoeder over.

Klop de eieren in een middelgrote pan (met 
dikke bodem) los, doe de overige ingrediënten 
erbij en zet de pan op middelhoog vuur. Blijf 
met een garde roeren tot het mengsel bindt (7 à 
8 minuten). Zet dan het gas op de laagste stand 
en laat de curd een minuutje pruttelen, maar 
blijf roeren. Haal de pan van het vuur en giet de 
curd in schone, warm omgespoelde potten en 
sluit deze af. Een goed afgesloten pot is gekoeld 
wekenlang houdbaar.

Maak dit dessert 
niet te lang 
tevoren, dan 
blijven de koekjes 
lekker knapperig
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honing uit de moestuin
Sinds 2005 beschikt de moestuin van 
Twickel over een eigen bijenstal, be-
staande uit zestien kasten met evenzo-
veel volken. Hennie Keizers is er imker 
en slingert twee maal per jaar de honing. 
Eenmaal de voorjaarshoning en eenmaal 
de zomerhoning.
 
Honing wordt gemaakt door bijen. De 
bijen zuigen met hun holle tong nectar 
op van de bloembodem van de bloem 
en nemen deze in hun honingmaag 
mee terug naar de bijenkast. In de ho-
ningmaag worden enzymen toegevoegd 
en de bijen braken honing uit. In de kast 
wordt de honing overgedragen aan de 
jonge kastbijen. Deze voegen ook weer 
enzymen toe en slaan de honing daar op 
in de raatcellen. Het watergehalte van de 
honing kan wel 80 procent bedragen. 
Om de honing te kunnen bewaren en 
gisting te voorkomen gaan de bijen zelf 
de honing ontvochtigen. Dit doen ze ’s 
nachts. De kastbijen hangen een druppel 
vochtige honing aan hun tong. De bijen 

op de vliegplank zuigen door middel van 
vliegbewegingen koude droge lucht aan. 
Daardoor verdwijnt de warme vochtige 
lucht uit de kast. Zodra het watergehalte 
in de honing is gedaald tot 18,5 procent 
wordt de honing opgeslagen in cellen en 
met een wasdeksel afgesloten. Er kan nu 
geen water meer toetreden. Deze ho-
ning is klaar voor gebruik: de imker kan 
de honingramen in de slinger plaatsen 
en draaien. Daarna gaat de honing door 
een dubbele zeef, blijft een week staan 
en wordt afgeschuimd. Vervolgens kun-
nen de potjes gevuld worden met ho-
ning.

De honing zal na korte of lange tijd  
altijd kristalliseren. Door de honing in 
het potje in een pannetje water tot maxi-
maal 40º te verwarmen wordt de ho-
ning weer vloeibaar. De voorjaarshoning 
kristalliseert eerder dan de zomerhonig 
en daarom maakt Hennie Keizers hier  
crèmehoning van.
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Paddenstoelensoep 
 en Iers brood

van Ger Mikx, vrijwilliger Moestuin

Ger is Twickel-vrijwilliger van het eerste uur. Al achttien jaar komt ze een middag 
per week de handen uit de mouwen steken in de ommuurde moestuin van kasteel 
Twickel. Ze houdt van koken en lekker eten, evenals haar man Huub. Samen gaan 
ze veel de natuur in en zijn inmiddels verwoede paddenstoelenzoekers en -eters. Ger 
droogt ook zelf de gevonden paddenstoelen en verwerkt die in recepten.

PADDENSTOELENSOEP:
400 à 500 gram gemengde padden-
stoelen (shiitake, oesterzwam, cantha-
rel, kastanjechampignon, champignon)
1 eetlepel roomboter
2 eetlepels bloem

I ERS BROOD:
350 gram volkoren meel
1 theelepel natriumbicarbonaat of 
bakpoeder
1 eetlepel zemelen

1 ui
1 teentje knoflook
1 liter paddenstoelenbouillon
peper
peterselie

1 theelepel zout
1 ei
zonnebloemolie
350 milliliter karnemelk

De paddenstoelen schoonmaken en in plakjes snijden. Fruit de ui in roomboter en 
doe de gesneden paddenstoelen erbij. Pers de knoflook bij het mengsel, doe dit alles 
in een schaal. Maak een lichte roux van roomboter, bloem en de paddenstoelen-
bouillon. Voeg de gebakken paddenstoelen toe aan de bouillon. Tot slot op smaak 
maken met peper, peterselie en eventueel crème fraîche.

Roer alle droge ingrediënten goed door elkaar. Voeg vervolgens het ei, een scheutje 
zonnebloemolie en de karnemelk toe. Meng dit alles tot een stevig dik beslag, doe 
het direct in een cakeblik en zet dit in de oven iets onder het midden. Bak het brood 
10 minuten bij 200°, daarna 30 minuten bij 180°.

Heerlijk met 
zelfgebakken 
Iers brood
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Linnengoed werd 
voor iedere familie 
gemerkt

De linnengoed collectie op kasteel Twic-
kel is de grootste en meest bijzondere 
collectie die bewaard is gebleven op een 
buitenplaats in Nederland. 

Marie Cornélie, gravin van Wassenaer 
Obdam, was dertien jaar oud toen zij 
na de dood van haar vader Jacob Unico 
in 1812 het linnengoed van Twickel erf-
de. Zij erfde toen: 122 tafellakens, 1347 
servetten, 33 handdwalen, 106 bedden-
lakens, 229 slopen en 290 handdoeken.

Het meeste was gemerkt en aan de 
hand daarvan bleek dat er linnengoed 
was van haar betovergrootouders Ja-
cob van Wassenaer Obdam en Adriana 
Sophia van Raesfelt, gemerkt WR en van 
haar overgrootouders Unico Wilhelm 
van Wassenaer Obdam en Dodonea 
Lucia van Goslinga, gemerkt WG. Ook 

is er linnengoed gemerkt WS van haar 
grootouders Carel George van Wasse-
naer Obdam en Elisabeth van Strijen. 
Het linnengoed van haar stiefmoeder 
ging merendeels terug naar de familie in 
Ruurlo. In totaal kwamen er 12 verschil-
lende merken voor. Bij haar huwelijk in 
1831 had ze dus kasten vol linnengoed 
afkomstig van bijna al haar voorouders. 
Haar eigen linnengoed, ze kocht in de 
jaren voor haar huwelijk veel bij, is ge-
merkt HW. Ook liet zij het alliantiewa-
pen Van Heeckeren-Van Wassenaer in 
tafellinnen weven. 

Het linnengoed voor eigen gebruik was 
meestal van een betere kwaliteit en af-
komstig uit de stad o.a. Den Haag. Het 
eenvoudiger linnen bestemd voor het 
personeel en de huishouding kwam van 
boeren uit de omgeving.

Linnengoed op kasteel Twickel


