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RECEPTUUR 

Wilde eend gelakt met Rinse 
appelstroop, Oloroso sherry, 

Szechuanpeper en notenpanade 
waarbij mosterd-abrikozen. 
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Taken hoofdgerecht 
Eenden schoonmaken en fileren 
Sherry- appelstroop 
Noten panade 
Gekonfijte fondant aardappeltjes 
Meloesuitjes 
Bataat crème 

Boerderij eend 
2 stuks boerderij/ of wilde eendenfilet (schoongemaakt)  
knoflookpuree 
Szechuanpeper 
peterselie 
Fleur de Sel 

Bereidingswijze: 
Maak de boerderij eendenfilets van het karkas en verwijder de harde vliezen. 
Bak de filets op de vetzijde in een droge anti-aanbak pan op lage temperatuur goudbruin. 
Neem hiervoor de tijd, hoe langzamer het gaat, hoe meer vet uit de huid smelt, hoe 
lekkerder het eindresultaat! 
Draai de eend om, kort dichtbakken, dep de eend droog met keukenpapier. 
Masseer m.b.v. een eetlepel de eend in met de knoflookpuree en daarna met de sherry- 
appelstroop. 
Maal hierover wat Szechuanpeper en beleg de eend met de gerookte amandel panade. 
Gaar de eend in de oven op 160°C, gedurende 7 minuten. 
Uit de oven minstens 5 minuten op een warme plek laten rusten. 
Bestrooi tenslotte met gehakte peterselie en Fleur de Sel. 

Sherry- appelstroop 

2 dl Oloroso sherry 
1 dl Pedro Ximénez sherry 
1 el Rinse appelstroop 

Bereidingswijze: 
Kook beide sherry’s tezamen met de Rinse appelstroop in, totdat een nog net lopende 
stroop ontstaat. 

Noten panade 
300 gr. gerookte amandelen 
100 gr. pistache noten 
200 gr. boter 
200 gr. witbrood 
30 gr. geraspte citroen 
knoflook 
zout & peper 

Bereidingswijze: 
Rooster de pistachenoten en hak ze daarna grof. Rooster de gerookte amandelen in de 
oven, meng alle ingrediënten met uitzondering van de pistachenoten in de magimix. 
Pistachenoten m.b.v. een spatel door de panade spatelen en in een plastic zak dun 
uitrollen, aanvriezen en plakken van snijden. 
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Gekonfijte fondant aardappelen 
2 grote aardappelen (vastkokend) 
3 dl ganzenvet 
1 dl kippenbouillon 
1 takje rozemarijn 
1 takje tijm 
1 knoflookteen 
1 stuks sjalot gesnipperd 

Bereidingswijze: 
Ganzenvet-fondant aardappelen 
Snijd vier schijven van 2 cm uit de aardappelen. 
Steek rondjes uit met een steker van Ø 3 cm. 
Snijd de scherpe randjes schuin af. 
Zet de aardappelrondjes onder de ganzenvet, voeg de bouillon, de rozemarijn, de tijm, de 
door midden gesneden knoflook en de sjalot toe. 
Konfijt de aardappelrondjes op een zacht vuur gedurende 30 minuten. 
Voeg bouillon toe wanneer deze verdampt is, zodat de temperatuur van de olie laag blijft. 
Wanneer de aardappels gaar zijn neem deze uit de pan en bak deze in een bakpannetje 
onder en bovenzijde licht bruin.  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Meloes uitjes 
12 stuks meloes ui 
kippenbouillon 
1 el sushi azijn 
1 el honing 
tijm 
1 tl knoflookpuree 
peper & zout 

Bereidingswijze: 
Maak de uitjes schoon, laat de wortel intact, bedruip met de sushi azijn. 
Giet de kippenbouillon erbij totdat de uitjes half onder staan. 
Voeg de overige ingrediënten toe en stoof gaar tot het vocht verdampt is. 
Voeg eventueel zout toe, houd de uitjes warm. 

Bataatcrème 
1.2 kg bataat (zoete aardappels) 
Grof zeezout 
900 gr. gare bataat gepeld 
100 gr. room 
100 gr. kippenbouillon 
Nootmuskaat 
Fleur de Sel 
Crème fraiche 

Bereidingswijze: 
Leg de bataat op grof zeezout, 20 min op 200°c en daarna 40 min op 180°c garen. 
Pel de bataat en gebruik hiervan 900 gram. Breng de room en de kippenbouillon aan de 
kook 1 min doorkoken. 
Meng de bouillon, room en bataten in de blender en giet dit door een zeef. 
Op smaak brengen met nootmuskaat en crème fraiche.
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