
SPIESJES VAN BOSDUIF EN PASTINAAK 

 

8  Filets van bosduif 2 El Notenolie 

2  Pastinaken 2 El Arachideolie 

2 El Honing   Peper v.d. molen  

1  Kleine takje rozemarijn   zeezout 

  Crème van pompoen    

1  Flespompoen 4  Mooie ronde   

25 Ml Olijfolie   aardappelen 

½ Tl Zout    

1  Sinaasappel (rasp ervan)    

  Wat goede olijfolie     

1-2 El Zure room    

 

Mise en place: 

Aardappelen: 

• Verwarm de oven voor op 200°C voor aardappelen en pompoen. 

• Was en boen de aardappelen schoon. Maak ze droog.  

• Wikkel de aardappelen in aluminiumfolie. Zorg dat er overal evenveel 

folie zit. 

Flespompoen: 

• Verwijder de zaadjes uit de  pompoen.  

• Plaats de pompoen met de snijkant naar boven op een braadslee. 

• Smeer de pompoen met behulp van een kwastje royaal in met de 

olijfolie en breng op smaak met het zout.  

• Bedek de pompoen met aluminiumfolie plaats samen met de 

aardappelen in de voorverwarmde oven voor 45-60 minuten. 

• Laat terugkoelen tot kamertemperatuur.  

• Haal het vruchtvlees van de schil en doe in de blender. 

• Draai er een mooie mousseline van met olijfolie van goede kwaliteit 

en zure room naar smaak. Breng op smaak met raps van sinaasappel, 

peper en eventueel wat koriander. 

 

Bosduiffilets:  

• Snij de filets in blokjes van 2,5 x 2,5 cm. 

Pastinaak: 

• Schil de pastinaak en snijd eveneens in blokjes van 2 x 2 cm.  

• Bak de pastinaak goudbruin in het mengsel van noten- en 

arachideolie. Voeg eveneens de honing toe om de pastinaak een 

weinig te laten karameliseren.  

• Pastinaak: Laat nog even zachtjes bakken en voeg dan de zeer fijn 

gesnipperde rozemarijn toe. 

• Pof de schoongeboende aardappelen gedurende … minuten in de 

oven die is voorverwarm op 180 C  

 

Voorbereiding tot uitserveren: 

• Verwarm de grilplaat voor. 

• Steek de gekruide bosduif om en om met de pastinaak aan spiezen. 

• Vier blokjes duif en 3 blokjes pastinaak per spies. 

• 1 spies per persoon. 

• Kruid de spiesjes met peper en zout.  

• Laat de aardappelen wat opwarmen, halveer en strooi wat zeezout op 

de spies 

• Verwarm de pompoencrème zeer voorzichtig. 

• Gril de spiesjes 1 a 2 minuten rondom op een grilplaat. Let op! Ze 

moeten rood blijven van binnen. 

 

Uitserveren: 

• Plaats een ½ aardappel op het bord. 

• Leg de spies op de aardappel 

• Leg een hoopje pompoen crème op het bord en maak er met de bolle 

kant van een lepel een komma van 
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