Op het karkas gegaarde wilde eend
geser veerd met een rösti van aardappel en dragon,
gebraiseerde en gebakken lof, gedroogde taggiasche olijven
en een jus van zwarte vijgen en piment.

Bereidingswijze
Spreid de grof gehak te olijven op vet vrij papier en doe deze ongeveer een uur in de oven op 16 0 °
C. A ls deze gedro ogd zijn debarrasseren en af laten koelen. Zout de geraspte aardappel en zet
deze op een zeef weg. S melt ver volgens de boter en voeg hier de fijngesneden dragon aan toe.
K nijp het over tollige vocht goed uit de aardappel en meng deze ver volgens met de boter, zout en
peper. D oe de massa in de gewenste vorm, druk stevig aan en zet het in een vo or ver warmde oven
op 16 0 ° C. Afhankelijk van de dik te heef t dit tussen de 2 0 en 4 0 minuten nodig.
M yoteer nu de pimentpoeder vo or de jus, blus deze af met de por t en voeg de fijngesneden vijgen
toe. Reduceer het geheel tot er bijna niets meer over is en blus dit af met de jus. Breng het geheel

Ingrediënten
• 1 wilde ko oi - eend
• 3 takjes tijm
• 2 blaadjes laurier
• 3 teentjes knoflo ok
Aard appel dragon rösti
• 5 0 0 gr geschilde geraspte
aardappel
• 4 takjes dragon, van de steel en
fijn gesneden
• 5 0 gr boter
• zout
Witlof
• 6 stroken witlof
• 2 steranijs
• 75 gr boter
• 5 0 ml wit te wijn
• schil van sinaasappel
• zout en peper

langzaam aan de ko ok, passeer het geheel do or een fijne zeef en zet apar t.
Bereid nu de eend vo or. Zout de eend en wrijf dit lichtjes in. Vul de holte met tijm, laurier en
gekneusde knoflo ok. Braad de eend in zijn geheel rondom aan tot goudbruin. S chep het vet uit
de pan over de eend om de moeilijk te bereiken plekken o ok mo oi te laten kleuren. Braad de eend
ver volgens ongeveer 3 5 minuten in de oven op 15 0 ° C. D e tijdsduur is afhankelijk van de gro ot te
van de eend. Vo or een eend van rond de 5 0 0 gr. zorgt 3 5 minuten vo or een rosé gaarheidsgraad.
Ter wijl de eend in de oven braadt kunnen we aan de slag met de witlof. Pel de witlof totdat het
binnenste overblijf t zodat het eruit ziet als een mini witlof. S nijd deze bij en modelleer het. Zet de
steranijs aan in 5 0 gr. boter en voeg hier de sinaasappelschil bij. Zet de mini witlof kor t aan en blus
af met wit te wijn. M aak van vet vrij papier een deksel en plaats deze eroverheen. Bak de bladeren
witlof in de resterende boter en breng het geheel op smaak.
C ontroleer de eend op gaarheid en als deze zoals gewenst is dan kan het gerecht afgemaak t
worden. M aak de borden op en snijd de eend van het karkas af. Trancheer de filets en dresseer
deze op het bord aan tafel. M aak het geheel af met de ver warmde jus en Voilà!

Bon appétit!
H erman Klukker t
Chefkok V H C J ongens

Jus van zwarte vijgen en piment
• 10 0 ml eendenjus (als u dit niet
heef t kan het o ok met kalfsjus)
• 2 z war te vijgen
• 25 ml rode por t
• een mespunt pimentpoeder
• 75 gr taggiasche olijven zonder
pit, grof gehak t

Kijk voor alle recepten op www.vhcjongensbv.nl

