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HOOFDGERECHT: ANJOUDUIF MET ROKERIGE JUS, GEGLACEERDE PETERSELIEWORTEL & KASTANJE CHAMPIGNONS 
 

  Ingrediënten:  Bereiding duiven: 

 Ontdoe de duifjes van de “pootjes”en bedek ze 15 minuten met grof zeezout en zwarte peper; 

 Verwijder eveneens de borstjes van het karkas; 

 Doe de billen in een pan en vul de pan met ganzenvet tot ze net onder staan (zoek een zo goed 
mogelijk passende pan i.v.m. gebruik ganzenvet) en plaats minimaal 1 uur in de oven 100 °C. 

 Haal de duiven leeg van binnen en kruid ze goed per peper en zout van binnen èn van buiten. 

 Bak de karkassen in de Green Egg flink aan; 
Bereiding Jus: 

 Hak de op de Green Egg gebruinde karkassen in stukken 

 Smelt de boter en stoof er de sjalotten met de look in; 

 Voeg nu de fijngehakte karkassen toe en bak ze goed aan; 

 Blus af met de rode wijn, voeg fond toe plus de laurierblaadjes en laat inkoken tot de helft; 

 Zeef de saus; 

 Werk af met een beurre manié en zwarte peper. 
Bereiding peterseliewortel: 

 Schil de peterseliewortel en snijd in gelijke stukken; 

 Gaar de stukken peterseliewortel in de kippenbouillon met de foelie en wat zout; 

 Maak een mooie puree en breng op smaak met de boter, eventueel wat suiker en zo nodig room, 
peper en zout; 

Bereiding kastanje champignons: 

 Maak 12 mooie grote kastanjechampignons schoon en verwijder het steeltje; Buitenzijde 
insmeren met olijfolie; leg weg tot gebruik 

 Reinig de overige paddenstoelen met een droog doekje of een zacht borsteltje; 

 Hou eventueel enkele paddenstoelen apart en snijd rauw in dunnen plakjes. 
 
 
 
 
 

6  Anjou duiven  
  grof zeezout en zwarte peper  
  ganzenvet  
    
  Jus:  
150 g boter  
3  sjalotten  
2 tn knoflook   
250 ml rode wijn  
2  laurierblad (vers)  
300 g bruine fond  
  wat boter en zwarte peper   
  Peterseliewortel:  
900 g peterseliewortel  
80 g boter  
2 thl foelie  
500 ml kippenbouillon   

25 g kristalsuiker  

  Room zo nodig  

  Kastanje champignons:  

1000 g kastanje champignons  

90 g boter  

  zwarte peper en zout  

  Olijfolie   

    

    

    

  room (optioneel)  
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Voorbereiding voor uitserveren: 

 Gekonfijte billen: Warm deze op in wat boter en kruid af met peper en zout;  

 De borstjes: Green Egg directe hitte, temperatuur 250 °C en bak nu de borstjes circa 2 minuten 
aan elke zijde; kruid af met zo nodig peper en zout; 

 Jus: de met beurre manié en peper en zout afgemaakte saus is warm; 

 Peterseliewortel: Verwarm de peterseliewortelpuree; 

 Gesneden Kastanje champignons: kleur aan in bruisende boter (90 g); 

 Hele champignons: Vul met peterseliewortelpuree en plaats de gevulde champignons langs de 
wand van de Green Egg bij een temperatuur van 150 °C gedurende circa 15 minuten. 
 
 

Uitserveren: 
1. Schik de plakken peterseliewortelpuree op een warm bord samen met de gebakken 

paddenstoelen; 
2. Plaats hierbij een gekonfijt pootje en een (getrancheerd) borstje; 
3. Zet een gevulde paddenstoel op het bord en 
4. Werk af met wat saus;  
5. Werk af met waterkers; 
6. serveer de overige saus aan tafel. 
 
Wijnadvies: Serre Due Palme of Lergenmüller (alternatief) 
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