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EENDENBORST & SINAASAPPEL 

  Ingrediënten:   
  eend  Eend: snij langs de randen het vet van de eendenborsten weg(totaal circa een derde deel van het vet) 

zodat je alleen in het midden een stuk vet overhoud, bestrooi de eendenborsten met peper en zout en 
braad ze rondom bruin aan in olijfolie en zet weg. Snijdt de rest van het vet in kleine stukjes en bak 
deze uit tot ze krokant zijn. 
 
 
Sinaasappeljus: Schil eerst 5 sinaasappels dun af voor de gekonfijte sinaasappelschil. Pers ze daarna 
uit. Reduceer het sinaasappelsap, de gevogeltebouillon en kalfsbouillon tot de helft en monteer voor 
het uitserveren met (koude) boter.  
 
Wortelcrème: Stoof de schoongemaakte en in kleine stukjes gesneden winterwortel + 1 aardappel in 
de bouillon en de helft van de room. Giet af en bewaar het vocht. Maak er met de Thermomix of 
keukenmachine  een mooie crème van, voeg zo nodig wat van het opgevangen stoofvocht toe. Kruid 
en voeg eventueel wat olijfolie toe. Verwarm het kummelpoeder in een beetje olie op een laag vuur, 
voeg de andere helft van de room toe en reduceer tot 1/3. Gebruik deze substantie op het allerlaatste 
moment(vlak voor het uitserveren) in de wortelcrème (om verkleuring te voorkomen) om de 
wortelzalf op smaak te brengen.  
 

Gekonfijte sinaasappelschillen: Snijd zeer dunne reepjes van het oranje gedeelte van de 
sinaasappelschil en blancheer de schilletjes 2x in nieuw kokend water. Maak vervolgens een 
suikerstroop 1:2 (50 gram suiker – 100 gram water). Kook het suikerwater tot 130 °C, voeg de 
sinaasappelschilletjes tot en laat ze even doorkoken. Laat de gekonfijte schillen afkoelen. 
 
Sinaasappelpartjes: schil de sinaasappels zodanig dat het wit en het vlies rondom verwijderd is en snijd 
tussen de vliezen mooie partjes uit de sinaasappels. 
 
Kook de ratte-aardappelen beetgaar, laat iets afkoelen en snijd in kleine vierkante brunoise. 
Snijd de witte kool in repen van ½ cm en vervolgens in blokjes. Kook de witte kool beetgaar.  
Warm het kummelzaad op zacht vuur op en laat trekken in de olijfolie. Zeef de kummel uit de olijfolie 

8 st eendenborst(canette)  
  olijfolie  
  peper en zout  
6 el Honing(zie uitserveren)  
6 el Ketjap(zie uitserveren)  
    
  sinaasappeljus  
5 st sinaasappels  
4 dl gevogeltebouillon  
1,5 dl kalfsbouillon   
  boter  
  wortelcrème   
500 gr winterwortel  + 1 aardappel  
200 gr gevogeltebouillon   
250 ml room  
30 ml olijfolie   
2 el kummelpoeder  
     
    
  sinaasappelpartjes  
2 st sinaasappels   
    
  garnituur:  
500 gr ratte aardappelen  
1 kg witte kool (ongesneden)  
4 el olijfolie  
2 el Kummelzaad(karwijzaad)  
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en meng de olijfolie vervolgens door de aardappel- en koolblokjes.  
 
Voorbereiding voor uitserveren: 
Warm de eendenborsten op in de oven tot een kerntemperatuur van 55 °C onder  voortdurend 
bestrijken met het honing/ketjapmengsel tot ze mooi rosé zijn. Houd ze warm. 
Verwarm zo nodig de aardappel/koolsalade en meng hier op het laatst de bieslook door. Breng zo 
nodig op smaak met peper en zout.  
Zet sinaasappelpartjes, gekonfijte sinaasappel, sinaasappeljus klaar. 
 
Presentatie: 
Breng een laagje aardappel/koolsalade aan in een ring op het bord en stamp dit aan. Strooi er wat 
krokantjes van het uitgebakken eendenvet over. 
Leg de eendenborst op de aardappelsalade. Maak een mooie druppel van de wortelcrème.  
Garneer het geheel met de partjes sinaasappel. 
Geef de sinasappeljus er apart bij.  
 
Wijnadvies: Pinot Blanc Eric Rominger : neutraal, fris, licht bittertje of, 
                      Gewürtztraminer Henri Ehrhart: kruidig, geparfumeerd, licht zoetje of, 
                      Lergenmüller Spätburgunder: stevig, fruitig voor de rood liefheber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


