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Tussengerecht: FAZANT - SPAGHETTI VAN GROENE KOOL - CHUTNEY VAN MANGO 

  Ingrediënten: Bereiding spaghetti van groene kool: 

 Kook de groene koolbladeren kort met de lavas gaar en verfris in ijswater; 
 Mix de kool met Bamix of keukenmachine zonder de lavas fijn met 250 ml (kook)water;  
 Laat afkoelen en bind met xantana tot gewenste dikte (spuitbaar maar niet “lopend”) en breng 

over in een spuitbus, zodat je er – zodra de massa wat stijver wordt of direct – op het bord (dit 
kan al vroegtijdig voor het uitserveren zijn - een op spaghetti gelijkende, spaghettislang van kunt 
maken. (Noot: er zijn ook zogenaamde spaghettislangen te koop) 

 
Bereiding chutney van mango: 

 Schil de mango en snijd in blokjes en stoof aan met de zeer fijn gesneden sjalot en de 
kokosbloesemsuiker; 

 Voeg nu de sushiazijn toe en laat inkoken tot een compote; meng vervolgens tot een mooie 
egale massa en smaak zo nodig af met peper en/of zout. 

 
Bereiding fazantenborst en lak voor de fazantenborst: 

 Meng voor de lak alle ingrediënten tot een mooie homogene massa; 

 Bak de fazantenborstjes rosé - (zeer) kort - aan beide zijden en leg in warmhoudkast of in oven 
van 60 °C.  

Voorbereiding voor het uitserveren: 

 De spaghetti van groene kool is op het bord gespoten; 

 De mangochutney staat klaar;  

 Lak en trancheer de inmiddels klaarstaande fazantenborsten. 
 
Uitserveren: 
Maak een mooie compositie op het bord van alle ingrediënten en werk af met een paar druppeltjes 
lavasolie en een takje cress, dat je in de mangochutney steekt.  
 
Wijnadvies: Maray of Saint Véran  

  Spaghetti groene kool bladeren 
8  bladeren van groene kool 
1 bosje lavas 
  xantana 
   
   
  Chutney van mango 
2 grote mango’s 
1,5  sjalotje 
1,5 el kokos bloesemsuiker 
200 ml sushiazijn 
  peper en/of zout 
   
   
  Bereiding fazantenborst 
6 stuks fazantenborstjes 
  “lak” voor de fazantenborst 
25 g ketchup 
15 g honing 
15 g sojasaus 
8 g mirin 
   
   
   
  cress en lavasolie 
   
   
   


