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Hoofdgerecht: WILDE EEND – RODE BIET, WORTEL, FRAMBOOS & SPEK 

  Ingrediënten:  1. Bereiding: Loempia van eendenbil:                          

 Start direct met het konfijten van de eendenbillen: 
o De billetjes konfijten in eenden- of ganzenvet met laurier, tijm, peper en wat zestes van 

sinaasappel; 
o Zet de bouten onder het eendenvet en gaar zo lang mogelijk in een voorverwarmde oven 

van 95 – 105 °C. Eventueel in Sous-vide op 83 °C gedurende 8 uur. 

 Haal het vlees van de bouten en kruid met peper en zout en fruit pepper;  

 Meng het vlees met de brunoise gesneden groenten, die even geblancheerd en in ijswater gekoeld 
is, en rol in een loempiavel, waarvan 1/3 is afgesneden (i.v.m. de grootte van de loempia); 

 Laat afkoelen in de koelkast; 
 
2. Bereiding saus:                                                                   

 Kook de wildfond in met het bietensap en de citroentijm en de helft van het frambozenbier; zie 
verder voorbereiding voor het uitserveren  

 
 
 
3. Bereiding lak voor de eendenfilets:                              

 Kook alle ingrediënten samen in tot een dikke stroop en lak hiermee de eend vlak voor deze bij het 
uitserveren onder de salamander gaat (zie ook voorbereiding voor het uitserveren). 

 
 
4. Bereiding frambozengel:                                                  

 Meng de frambozenpuree met de agar-agar en kook kort op;  

 Meng nu met de geweekte gelatine en laat afkoelen; zie verder voorbereiding voor het uitserveren  
 
 
 
 
 

  Loempia van eendenbil  
12  loempiavellen  
1  eendenbout  
  eenden- of ganzenvet  
½   sinaasappel   
1  sjalot fijn gesnipperd  
½   winterwortel   
  forrest fruit pepper  
2  zwarte wortels  
  Saus:  
1 l wildfond  
15 takjes citroentijm  
50 ml frambozenazijn  
250 ml frambozenbier  
100 ml bietensap  
  boter naar behoefte  
  Lak voor eendenfilets  
75 ml bietensap  
75 ml frambozenazijn  
75 ml honing  
  Frambozen gel  
200 g frambozenpuree  
1 g agar-agar   
½  bl gelatine  
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  Aardappel - bietjespuree   
6. Bereiding aardappel - bietjespuree: 

 Kook de rode bietjes en verwijder daarna de schil; 

 Schil en kook de aardappelen; 

 Pureer de bietjes en stamp de aardappelen; 

 Voeg alle ingrediënten samen en meng goed; bewaar in (spuitzak) in warmhoudkast. 
Bereiding gele & zwarte wortel: 

 Was en schil de gele en de zwarte wortels, 

 Échaudeer (= blancheren)de gele en zwarte wortels apart tot beetgaar en maak ze daarna weer 
schoon; zie verder voorbereiding uitserveren  

 
Bereiding gemarineerde bietjes: 

 Snijd de Chioggia bietjes in zeer dunne plakjes op de mandoline; 

 Meng de plakjes met de licht verwarmde marinade van honing, olijfolie, azijn, peper en zout; 

 Laat tot het uitserveren koud marineren; 
 
Bereiding crunch: 

 Spek in heel erg kleine brunoise snijden, krokant bakken (niet verbranden) en laten uitlekken; 

 Maïs “poppen”  

 Hazelnoten met fleur de sel branden in droge koekenpan, suiker erbij doen en laten karameliseren 
en vervolgens alles laten afkoelen; 

 Noten, popcorn in de keukenmachine mixen en nu de krokante koude spekbrunoise eronder 
mengen en droog en donker bewaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  rode bieten  
500 g bintjes  
130 g Philadelphia kaas  
  vijfkruidenmengsel (poeder)  
  Gele & zwarte wortel  
6  gele wortels  
6  Zwarte wortels  
    
  Gemarineerde bietjes  
2  Chioggia bieten  
  honing  
  olijfolie   
  peper en zout   
  Crunch  
50 g hazelnoten  
  fleur de sel  
35 g suiker  
75 g rauw spek  
20 g popcorn maïs   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Culinair Gilde Zeeland | 2015-12 9 

  Voorbereiding uitserveren    
Voorbereiding voor uitserveren: 

 Eendenfilet: Breng de Sous-vide op temperatuur : 56 °C.  

 De eendenfilet vacuüm trekken nadat de eend is ingesmeerd met ganzenvet en is gekruid met 
knoflook, rozemarijn en peper en zout. 

 Vervolgens de vacuümzakken overbrengen in de Sous-vide en 30 minuten garen op 56 °C.  

 Haal uit Sous-vide en raffraicheer (afkoelen in ijswater) 

 Loempia: afbakken in friteuse op 180 °C en in oven van 60 °C warm houden tot uitserveren; 

 Saus: Wanneer de eend uit de oven komt de braadslee deglaceren met de rest van het bier; dit 
mengsel zeven en toevoegen aan de saus; een zuurtje toevoegen d.m.v. de frambozenazijn en 
monteren met boter tot een mooie saus. 

 Frambozengel: Mix de afgekoelde frambozengel en breng over in een spuitzak. 

 Gele  en zwarte wortels( ½ p.p.): Stoof de gele en zwarte wortels in aparte  pannen aan in wat boter 
met iets water en wat suiker tot ze gekleurd zijn; voeg eventueel nog ets suiker toe en blus af met 
wat suiker en blus af met een weinig frambozenazijn. Snijd ze doormidden en/of trancheer.  

 Puree van bietjes: zo nodig nog verwarmen; 

 Gemarineerde bietjes: uit de marinade halen en droog deppen. 
 
Uitserveren: 

 Eendenfilet: aankleuren in een warme pan en doorverwarmen in een oven van 80 °C en aflakken 
met de ingekookte lak. 

 Maak de goed verwarmde borden op met een streep of cirkel van de bietjes puree; 

 Drapeer hierop – en werkend met hoogteverschillen – de verschillende bereidingen van wortel, het 
vlees en werk af met wat saus en de crunch. 

 Serveer de rest van de saus aan tafel. 
 
 
Wijnadvies: Salentein Pinot Noir of *Révelation 
 

 

12 st wilde eendfilet  
  boter  

peper en zout  
 

  knoflook  
  rozemarijn   
    
    
    
    
  Wortels:  
  suiker – boter - water  
  frambozenazijn  
  suiker  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


