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Tussengerecht: 
MOUSSELINE VAN KNOLSELDERIJ MET SINT-JAKOBSVRUCHTEN, GEKONFIJTE EENDENMAAGJES EN POMMES ANNA 

 
  Ingrediënten:  

 

Knolselderijpuree: Schil de knolselderij en de aardappels en snijd in grote gelijke stukken. Kook de 
stukken gaar in melk met water en een snufje zout. Giet de knolselderij af wanneer deze zeer goed 
gaar is (bewaar het kookvocht) en laat deze nog even uitstomen op het vuur.  
Mix nu de knolselderij in een blender met de boter tot een luchtige dik-vloeibare(zo nodig wat 
kookvocht toevoegen) crème en breng op smaak met peper en zout en nootmuskaat.  
 
Maak de pommes Anna: schil de aardappelen en snijd ze vervolgens in heel dunne plakjes. Schik de 
aardappelschijfjes in vuurvaste schaaltjes waarbij de aardappelen na elke laag worden gekruid met 
nootmuskaat, fijngesneden bieslook, peper en zout en overgoten worden met een beetje van de 
geklaarde boter. Zorg zo voor vier laagjes per schaaltje. Overgiet elk schaaltje met nog wat boter.  
 
 
 
Sint-Jakobsvruchten: maak de vruchten schoon en zet afgedekt weg in de koelkast tot gebruik.  
 

Voorbereiding voor het uitserveren: 
Aardappelen: Verwarm de oven op 200 °C en gaar de aardappelen gedurende 25 – 30 minuten, zet 
daarbij de oven na 10 minuten terug naar 180 °C. Stort de aardappelen uit de schaaltjes en draai ze 
om. Houd warm! 
Gésiers: verwarm voorzichtig de eendenmaagjes.  
Knolselderijmousseline: verwarm voorzichtig de mousseline en houd warm. 
Sint-Jakobsvruchten: verwarm een pan tot zeer heet. Kruid de Sint-Jakobsvruchten met peper en rol 
ze door de mycryo en bak ze kort (maximaal 2 minuten) aan elke zijde en/of bak ze af in hete olijfolie. 
 

Serveer uit: maak een spiegel op het bord van de mousseline. Leg hierop de Sint-Jakobsvruchten en 
de eendenmaagjes. Zet de pommes Anna tegen de vruchten . Garneer met bieslooksprieten.   
 

Wijnadvies: Rully of een andere Chardonnaye-wijn. 

1  grote knolselderij  
300 gram aardappel  
170 ml melk  
120 gram boter  
    
    
700 gram vastkokende aardappelen  
  peper en zout  
  verse nootmuskaat  
1/3 bos bieslook (fijngesneden)  
200 gram geklaarde boter  
    
    
24  Sint-Jakobsvruchten  
  Mycryo om te bakken  
    
    
    
36 st.  gésiers (eendenmaagjes)  
 (uit blik)   
    

    
    
    
    
    
    
    

 


