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Hoofdgerecht: 
GEROOKT IBERICO VARKEN, RILLETTE VAN EEND, WITLOF, CHUTNEY VAN ZILVERUI EN CRÈME VAN TRUFFELAARDAPPEL 

 
  Ingrediënten:  OPMERKING: Chefs, liefst beginnen met de rillettes zodra je binnen bent, dit heeft veel tijd nodig! 

Rillette van eend: smelt het ganzenvet. Doe de eendenbouten in het vet(ze moeten net onder 
staan) samen met een paar takjes tijm en 2 blaadjes laurier en laat ze op lage temperatuur zo lang 
mogelijk garen tot het vlees van het bot valt. Pluk de bouten en cutter een derde deel van het 
vlees met een klein beetje ganzenvet en meng dit vervolgens met de rest van het uitgeplozen 
vlees. Breng zo nodig nog op smaak met peper en zout. Laat verder afkoelen in de koelkast. 
 
Varkensvlees: wrijf het varkensvlees in met peper en zout en rook het ca. 10 minuten in de 
rookoven met 2,5 eetlepel houtmot. Trek het vlees vacuüm en laat bij 65 °C garen in de 
stoomoven of in de waterbak (controleer de temperatuur). 
 
Witlof: halveer de witlofstronken in de lengte. Voeg alle ingrediënten samen in een pan m.u.v. de 
witlof, breng aan de kook en zet het vuur laag. Laat de witlof zolang mogelijk trekken in dit 
mengsel. (let wel op dat het niet te gaar wordt!). 
 
 
Truffelaardappels: was de aardappels goed en kook ze in de schil gaar. Haal de schil eraf en 
pureer de aardappelen met boter, room, peper en zout en voeg het merg uit de vanillestokjes toe. 
Roer de puree glad door een zeef en zet apart. 
Verdeel de romanesco in minstens 24 mooie struikjes en kook ze beetgaar, koel direct in ijswater. 
 
 
 
Chutney: laat de zilveruien heel goed uitlekken en verhit een pan met dikke bodem tot hij goed 
heet is. Doe er een beetje olie in en laat de zilveruien in twee gedeeltes mooi goudbruin kleuren. 
Doe alle zilveruien weer in de pan en voeg dan de bospaddenstoelen en kruiden toe en laat dit 
even bakken. Karamelliseer het geheel met de bruine basterdsuiker en roer tot het stroperig 
wordt. Blus af met de rode wijn en balsamico en voeg de kalfsfond toe. Kook dit vervolgens weer 
in tot er een stroperige chutney overblijft 
 

4 st eendenpoten  
  ganzenvet  
  tijm en laurier  
    
1000 gram Iberico varken-   
  filet  
    
6 stronken witlof   
2 dl witte wijnazijn  
2 dl witte wijn  
2 dl water  
2 bl laurier  
150 gr suiker  
    
400 gr truffelaardappels  
75 gr roomboter  
75 ml room  
2 st vanillestokjes  
    
1  st  Romanesco (broccolisoort)  
    
200 gr Zilverui (uit een pot)  
250 gr bospaddenstoelen  
2 takjes rozemarijn  
3 takjes tijm  
2 st laurierblad  
2 dl rode wijn  
2 el bruine basterd  
3 el balsamico  
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2 dl kalfsfond   
 
Uitserveren: serveer als onderstaand uit of verzin zelf een mooie schikking van de diverse 
ingrediënten op een bord naar keuze. 
 

 Haal het varkensvlees uit de vacuumzak en zet het even aan tot het rondom mooi bruin is 
in boter gemengd met wat olie, laat het vlees even rusten en trancheer het in 12 mooie 
plakken. 

 Warm de romanesco, de witlof en de aardappelpuree op in de magnetron of de 
stoomoven(regenereren). 

 Maak op een langwerpig bord een brede baan van chutney.  

 Verspreid over de chutney achtereenvolgens witlof, een toef aardappelpuree, stukje 
varkensvlees en een struikje romanesco. Herhaal dit eenmaal. Garneer af met Affilla Cress 
en Crazy Pea.  

 
Wijnadvies: Pasas (Monastrel) of Marai (shiraz) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
1/2 bakje Affilla Cress  
1/2 bakje Crazy Pea  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


