
BAVAROIS VAN EENDENLEVER, MANGOCHUTNEY  

EN GEROOKTE EENDENBORST 

 

250 Gr Bereide eendenlever   Mangochutney  

2 El Honing 2  Mango’s 

30 Ml Appelazijn 40 Ml Appelazijn 

15 Ml Verjus 65 Gr Rietsuiker 

200 Ml Gevogeltefond ½  Chilipeper (klein) 

  Armagnac naar smaak 1 Cm  Gember (stukje) 

  Zwarte peper (geplet) ½ Tn Knoflook   

100 Ml Room 3  Kardamompeulen 

10 Gr Gelatine   Korianderzaad (weinig) 

200 Ml Room 1  Laurierblad 

     Zout (snufje) 

300 Gr Gerookte eendenborst   Bieslook 12 sprietjes  

 

Mise en place: 

Bavarois van eendenlever: 

• Laat de honing karameliseren en daarna deglaceren met appelazijn en 

verjus.  

• Gevogeltefond en geplette zwarte peper toevoegen en vervolgens 

laten inkoken tot circa 1/3 van de hoeveelheid. 

• Room (100 ml) toevoegen en opnieuw laten inkoken tot 125 ml en 

daarna zeven. Van het fornuis verwijderen. 

• Voeg de minimaal 5 minuten in veel koud water geweekte gelatine 

toe. Knijp goed uit en roer heel goed tot de gelatine is opgelost.  

• Voeg nu de in stukjes gesneden eendenlever toe. Meng tot een 

homogene massa. Gebruik hierbij een Bamix. 

• Inmiddels staan 12 ingevette plastic cilinders van circa 100 ml. klaar. 

Deze zijn aan de onderzijde met plasticfolie gesloten. 

• Laat de massa binden op “double fond” (in de pan op ijswater zetten). 

De binding gaat dan zeer snel. Dus blijven roeren en tijdig van het 

ijswater verwijderen. 

• Nu, de inmiddels tot yoghurtdikte  geklopte 200 ml. room, voorzichtig  

door de eendenlevermassa spatelen.  Indien nog niet dik genoeg: 

eerst nog even laten opstijven.  

• Breng te massa over in een spuitzak en vul hiermee direct de cilinders 

tot halverwege. Zet in de koelkast tot circa ½ uur voor opdienen. 

Mangochutney: 

• Schil de mango en snijd het vruchtvlees in brunoise van ½ x ½ cm 

(ongeveer). 

• Voeg de appelazijn toe en verwarm. Laat 5-10 minuten onder deksel 

zeer zachtjes garen. De mango mag niet “kapot” koken. 

• Snijd de chilipeper zeer fijn. Doe hetzelfde met de gember en de look.  

• Voeg suiker, chilipeper, gember, look, peulen, korianderzaad, laurier 

en snufje zout nu toe aan de mango met appelazijn. 

• Breng opnieuw aan de kook. 

• Zet het vuur laag en laat zachtjes inkoken tot een stroperige massa 

ontstaat. Controleer regelmatig de dikte van de mangochutney.  

• Laat afkoelen en breng zo nodig op smaak met nog wat appelazijn. 

 

Voorbereiding voor het uitserveren: 

• Snijd de gerookte eendenborst op de snijmachine in flinterdunne 

reepjes. 

• Leg 12 sprietjes bieslook  en chutney. Haal bavarois uit koelkast. 

 

Uitserveren: 

• Maak drie rolletje van de eendenborst. Zet deze op het bord en vul 

met chutney. 

• Trek een streep chutney van het restant chutney. 

• Plaats de bavarois van eendenlever boven de met chutney gevulde 

rolletjes eendenborst. 

• Garneer met een hele spriet bieslook. 

 

Wijnadvies: Muscat de Beaumes de Venise    Domaine de Beumalric 


