Gevulde kalkoen onion & sage
met Reggiano braadworstjes en kastanjes.

Bereidingswijze
D e kalko en zal een nachtje in pekelwater gelegd worden waardo or de kalko en veel minder dro og zal
worden in de oven. B ovendien zorgt het pekelwater vo or ex tra smaak. Te lang pekelen is echt funest vo or
vlees, houd daaro m een pekeltijd van ongeveer 2 uur aan per kilo.
Pe ke lwate r
D o e de gro entebouillon in een pan, vo eg hier de kruiden aan to e, breng dit langzaam aan de ko o k en los
dan de suiker en het zout er in op. Blijf go ed ro eren o m zeker te weten dat alles go ed is opgelost, haal de
oplossing van het vuur en ro er hier nu het ijswater do orheen zodat de massa go ed koud is alvorens hem
te gebruiken. Zorg dat de kalko en in een bak zit waar deze helemaal in past en niet uitsteek t. Zorg er o o k
vo or dat er geno eg ko elruimte is o m de hele bak weg te kunnen zet ten, het liefst op een lage tree zodat hij
er mak kelijk uit te tillen is. H ou vo or de pekeltijden eerder geno emde adviezen aan en let er echt op dat

Ingrediënten
Pekelwater
D e hoeveelheid pekelwater die u nodig

deze absoluut niet worden overschreden.
H aal de kalko en na de aangegeven tijd uit het pekelwater en dep hem go ed dro og. Let er op dat o o k de
holtes leeg en dro og zijn zodat je met het vullen niet vo or verrassingen ko mt te staan.

heef t is afhankelijk van de gro ot te van

D e k alko e n vull e n e n b a r d e r e n

de bak waarin de kalkoen geplaatst

H et vullen en barderen (o mwik kelen in spek) van de kalko en is niet alleen per fect vo or de uiteindelijke

gaat worden en de gro ot te van de

smaak, het vo orko mt o o k weer uitdroging. H et spek zorgt er vo or dat de kalko en aan de buitenkant wordt

kalkoen. Dit is een receptuur vo or 2

beschermd, de vulling zorgt er vo or dat de kalko en van binnenuit geen vocht kan verliezen. O ver smaak

liter pekelwater.

valt te t wisten, maar onze chef heef t vo or dit recept gekozen vo or een t ypisch Engelse vulling: T he O nion

• 1 liter groentebouillon

& S age. Ui en S alie dus, aangevuld met huisgemaak te Italiaanse worst en wat gehak te kastanjes. Zeer
smaak vol!

• 2 25 gram zeezout

Zorg eerst vo or voldo ende werkruimte, een schone, grote snijplank en een scherp, klein mesje. Plaats de

• 9 0 gram suiker

kalko en op de snijplank met de borst o mho og, maak met het mes kleine inkepingen tussen de huid en het

• 2 takjes tijm

vlees en stop hier klontjes boter in. Zorg er vo or dat de borsten en bouten go ed vo or zien worden van boter.

• 2 takjes salie
• een flinke tak rozemarijn
• 1 liter ijswater
• 1 kalkoen van 6 á 8 kilo, 		
scho on, gepekeld en gedro ogd
• 10 plakken vetspek of lardo
• 25 0 gram dungesneden bacon
• 4 kleine Italiaanse worstjes
• 1 kleine winter wor tel
• 2 stengels bleekselderij
• een half bosje verse salie

M aak nu de vulling. Pel de uien, schil de wor tels en snij ver volgens alles, o o k de prei, ui, wor tel en
bleekselderij in grove stuk ken. D raai dit samen met de tijm en salie tot een pulp. S nij de worst in kleine
stukjes en do e deze in een ko m samen met de gro entepulp. M eng het geheel samen met peper, zout, de
grof gehak te kastanjes, het bro odkruim en het ei.
Vul ver volgens de holte van de kalko en met vulling en druk dit stevig aan. Indien m ogelijk kunt u de
kalko en aan de achterkant eventueel nog dichtnaaien vo or een m o oiere presentatie.
T ijd o m te barderen. Leg de plak ken spek vet aansluitend aan elkaar op de borst van de kalko en zodat de
het vlees volledig bedek t is. D o e ver volgens het zelfde bij de bouten en bedek daarna het vetspek met
bacon zodat uiteindelijk de hele kalko en is bedek t met spek. Plaats de kalko en dan in een braadslee met
de borst o mho og.

• 2 grote zoete uien

B egin met de oven op 16 0 o C en arroseer de kalko en elk half uur. D raai de kalko en halver wege o m. H ou dit

• 3 takjes tijm

zo 4 á 4, 5 uur vol en draai de kalko en het laatste uur weer terug o mho og. A ls de kalko en te donker wordt

• het wit van 1 prei

kunt u hem het beste afdek ken met aluminiumfolie.

• 1 ei
• 15 0 gram bro odkruim
• 25 0 gram gepof te kastanjes,
gepeld
• 25 0 gram boter

Er is natuurlijk niets feestelijker dan de kalko en in zijn geheel op tafel te zet ten en deze do or de gastheer
aan te laten snijden. M et gro ente - en aardappelgarnituren, jus en eventueel cranberr y ’s, ser veer t u
gegarandeerd een spectaculair feestmaal!
Temperaturen en bereidingstijden luisteren heel nauw. W ij gaan in dit recept uit van een op 16 0 o C
vo or ver warmde heteluchtoven. Ideaal is het gebruik van een professionele heteluchtoven waarmee u de
kalko en op 79 o C ongeveer 1, 5 uur per kilo langzaam gaar braadt. O m m o oi te ser veren kunt u de kalko en
dan de laatste 10 minuten op 2 0 0 o C afbraden en van een prachtige korst vo or zien.
R icht lijn e n vo or d e b e r e iding s t ijd e n va n k alko e n:
G ewicht		

B raadtijd (ongevuld)		

B raadtijd (gevuld)

4, 5 tot

8 kg

3 à 3 , 5 uur		

3 ,75 à 4, 5 uur

7 tot 10 kg

3 , 5 à 4 uur		

4, 5 à 5 uur

10 tot 11 kg

4 à 4, 5 uur		

5 à 5, 5 uur

11 tot 13 kg

4, 5 à 5 uur		

5, 5 à 6 , 2 5 uur

Kijk voor alle recepten op www.vhcjongensbv.nl

