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MET WILDE RIJST GEVULDE KWARTEL IN KUMQUATSAUS 

  Ingrediënten:  Rijst: 
De rijst goed schoonmaken en laten uitlekken. De ui schoonmaken en zeer fijn snijden. De ui in wat 
olie aanzetten (niet laten kleuren). De rijst toevoegen en even mee laten fruiten. Het water, zout en 
wat peper toevoegen. Het geheel onder gesloten deksel aan de kook brengen. De warmtebron laag 
zetten en volgens aanwijzing op de verpakking laten gaarkoken. De rijst onder gesloten deksel laten 
afkoelen. 
 
Kwartels: 
Ontbeen de kwartels. Bewaar de karkassen en afsnijdsels voor de saus. 
 
Saus: 
De karkassen fijnhakken en samen met de afsnijdsels kort bruinen in een pan met wat olijfolie. De 
sinaasappels uitpersen. Het sap zevenen met de kalfsfond toevoegen aan de karkassen. Het geheel 
aan de kook brengen en zachtjes tot de helft laten inkoken, zodat een stroperige saus ontstaat. De 
saus zeven. Van de  kumquats 18 stuks halveren en samen met de Cointreau bij de saus voegen. 
Nog even laten inkoken en daarna op smaak brengen met peper en zout. 
 
Kwartels vullen:  
De binnenkant van de ontbeende kwartels bestrooien met peper en zout. De oven op 150 C 
voorverwarmen. 12 stukken aluminiumfolie van 20 x 8 cm knippen en 4 x in de lengte 
dubbelvouwen. De kwartels met de rijst vullen en in vorm brengen. De aluminiumfolie vanaf de 
onderzijde rondom de kwartel doen en de uiteinden stevig in elkaar draaien. De pootjes op de folie 
laten rusten (of losse folie eronder stoppen). De kwartels met wat olie bestrijken en 15 minuten in 
de oven laten garen. 
 
Afwerking: 
de pistachenootjes in grove stukken hakken. Een spiegel warme saus op de borden gieten. De 
kwartels halveren en op elk bord een halve kwartel leggen. Nog wat saus over de kwartel gieten en 
met stukjes kumquats omringen. Garneren met pistachenootjes en een takje munt. 

  kwartel  
6 st kwartels  
       
  rijst  
100 g wilde rijst  
40 g zwarte kleefrijst  
15 ml olijfolie  
200 ml water  
1 st kleine ui  
    zout,peper  
    
   kumquatsaus  
3 st sinaasappels  
500 ml kalfsfond  
  afsnijdsels en karkassen  
18 st kumquats  
50 ml Cointreau  
     zout,peper  
       
100  g pistachenootjes  
12 takjes verse munt  
6 st kumquats  
    
    
    
    
    
    
       


