
EENDENBORST, TRUFFELJUS, UIENZALF EN GROENTEN 

 

6  Eendenborsten 

(canette) 

   Saus 

  Uienzalf: 3   Sjalotten 

3  Aardappelen (groot)    Boter 

4  Uien (groot) 24   Peperkorrels 

500 Ml Melk 90 Ml  Madeira 

   600 Ml  Eendenfond 

   120 Gr  Truffelboter 

      Groenten: 

   3   Wortelen (geel) 

   36   Spruitjes 

   36   Anijschampignons 

   6   Rode bieten 

 

Mice en place:   

Uienzalf: 

• Schil de uien en de aardappel en zet op met de melk en zout tot ze 

gaar zijn en maak er een gladde zalf van. Eerst door roerzeef dan door 

de blender  

Groenten: 

• Kook de bieten schoongewassen en ongeschild gaar in gezouten 

water. Snijd ze in dikke plakken en steek ze uit met een grote uitsteek 

vorm en dan nogmaals met een kleine uitsteekvorm. 

• Kook de radijzen beetgaar. 

• Schil de wortelen en snij hem in dikke plakken. 

• Reinig de spruitjes 

• Kook de spruitjes en de plakken wortel beetgaar in kokend water. 

• Maak de anijschampignons zo nodig schoon. 

 

 

Saus: 

• Versnipper de sjalotten en zet ze even aan in een pan met de 

peperkorrels en eventueel met de afsnijdsels van de borsten. 

• Blus af met de Madeira en laat inkoken,  

• Voeg de eenden fond toe. 

• Kook in tot de helft en zeef het door een fijne zeef.  

 

Voorbereiding tot uitserveren: 

• Eend: Zo nodig wat overtollig vel verwijderen en zo nodig kruislings 

insnijden. Braad de eendenborsten op de vel kant in een droge pan, 

gaar ze verder in de oven en laat 5 minuten rusten.  

• Bak de anijs champignons in boter. 

• Verwarm de groenten 

• Monteer de jus met de truffelboter. 

 

Uitserveren: 

• Dresseer de eendenborst op het bord,  

• spuit een cirkel van de uien zalf met behulp van een spuitfles op het 

bord, vul ook de holle rode biet met de uienzalf. 

• Garneer er de groenten omheen en  

• werk het geheel af met truffelboterjus. 

• Let op! Alle groenten en zalf op smaak maken met peper en zout. 

 

Wijnadvies: Catell del Remei (robuust) of Géronia Biferno (zalvend) 

 

 

 

 

 

 

 

 


