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ANJOUDUIF MET POMPOEN EN KNOFLOOK 

6  Anjou duiven: panklaar  Bereiding duiven: 

 Verwarm de oven op 170gr.  

 Meng de helft van de tijmblaadjes met wat zeezout en peper; bestrooi de duiven hiermee  

 Verhit de boter in een braadpan en bak de duiven rondom aan. 

 Voeg de geplette knoflook en de rest van de tijm toe en zet de pan 5-6 minuten in de 
voorverwarmde oven.  

 Neem de duiven uit de pan en laat rusten. Snijd na het rusten de borstjes van de karkassen en zet 
afgedekt weg tot gebruik.  

Saus van pootjes en karkassen: 

 Snijd alle groenten fijn en hak de duivenkarkassen in (kleine) stukken 

 Verhit de boter en sauteer hierin de groenten.  

 Voeg de karkassen toe en bak stevig aan. 

 Blus met wat cognac en flambeer. 

 Voeg de kalfsbouillon toe en vul zo nodig aan met wat water. 

 Laat zo lang mogelijk trekken. 

 Zeef de bouillon en kook in tot sausdikte. 
Flespompoen: Schil de pompoen en snijd in blokjes van 1x1 cm.  

 Kook de pompoen en water met zout. Schep na 3-4 minuten de helft van de stukjes pompoen uit 
het water in een vergiet en laat uitlekken. 

 De rest van de pompoen wordt gaar gekookt en gepureerd met een blender of staafmixer en 
afgemaakt met 3 eetlepels boter en de sinaasappelrasp.  

 
Uitjes: Kook de geschilde uitjes in water met zout beetgaar.  

 Verhit de boter in een braadpan met de suiker en laat dit (lichtbruin) karameliseren;  

 Voeg nu de gekookte uitjes en de honing toe.  

 Schenk de azijn erbij en laat verdampen. Voeg nog wat boter toe en laat afkoelen.  

 Halveer de uitjes. 
Zoete uien: Schil de uien en snijd ze in dunne plakken. 

 Verwarm de boter in een (braad)pan en bak de uien op een lage temperatuur. Bestrooi met peper 
en zout. 

8 takjes tijm  
  zeezout en peper  
200 gr roomboter  
3 tn knoflook  
    
    
    
  pootjes en karkassen  
  boter  
1 kleine winterwortel   
1  ui   
1  prei   
2 tn knoflook  
400 ml kalfsbouillon   
    
  flespompoen  
1 ½ st flespompoen  
3 el boter  

1  sinaasappel (rasp ervan)   

    

    

24  (rode) mini-uitjes (geschild)  

3 eetl suiker  

5 eetl honing  

60 ml rode wijnazijn   

20 gr boter  

    

1000 gr zoete uien  

50 gr boter  

  peper en zout   
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100 gr pompoenpitten   Gaar de uien met het deksel op de pan en voeg zn. wat water toe.  

 Rooster de pompoenpitten ondertussen en hak ze na het roosteren en afkoelen fijn en meng er de 
fijngesneden tijm door. 

 Hak de gare uien tot een compote, verwarm opnieuw en voeg de fijn gesneden knoflook toe.  

 Roer hierdoor eveneens de helft van geroosterde pompoenpitjes met de tijm en breng op smaak 
met zout.  

 
Voorbereiding voor het uitserveren: 
1. Duivenborsten: aanbraden tot rosé. 
2. Saus opwarmen en afmaken met wat room.  
3. Pompoencrème  voorzichtig verwarmen en “op smaak brengen”.  
4. Pompoenblokjes: licht verwarmen met wat boter. Voeg wat tijm toe en breng op smaak met peper 

en zout. 
5. Zoete ui: verwarmen en op smaak brengen; 
6. Mini-uitjes: voorzicht opwarmen. 
7. Zet rest van de geroosterde pitjes klaar. 
 
Uitserveren: 

 Trek over voorverwarmde borden een streep van de pompoenpuree. 

 Leg een lepel uiencompôte op de pompoenstreep. 

 Leg de halve mini-uitjes tussen de uiencômpote.  

 Verdeel de blokjes pompoen over de streep. 

 Leg op ieder bord een voorgesneden duivenborstje.  

 Drapeer de saus over de duivenborst en maak af met 

 De geroosterde pompoenpitjes en wat zeezout met het restant van de takjes tijm. 
 
 
Wijnadvies: Maestrelle of Maray  
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