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FAZANT, PASTINAAK, CRÈME VAN GANZENLEVER EN ZUURKOOL 

3  Fazanten  Fazanten: Haal de bouten van de fazant en konfijt deze in ganzenvet tot ze gaar zijn.  
Verwijder het vlees, zodra het gaar is, van de botjes en meng dit vlees met de terrine van 
ganzenlever. Laat dit mengsel in een terrinevorm opstijven in de koelkast.  
Verwijder de filets van het karkas. Gaar de filets vervolgens vacuüm op 62 °C gedurende 1 uur.  
Bouillon: Fruit de ui, look, winterwortel en prei glazig in de wok voeg de karkassen toe en bak 
aan op hoog vuur flambeer met de cognac en blus af met rode wijn en water, kook goed door en 
zeef.  
Saus: Stoof de fijngesneden sjalotjes aan met de fijngesneden witlof en de Parijse Champignons. 
Blus af met de whisky en laat geheel inkoken. Voeg 600 ml bouillon toe  en 300 ml room. Laat dit 
tot 300 ml. inkoken. Mix met de staafmixer, zeef en breng op smaak met pezo 
 
 
 
 
 
 
Zuurkool: Spoel de zuurkool af in een vergiet onder de kraan. Snipper de ui en de knoflook fijn. 
Snijd het spek in plakken. Leg de helft van de zuurkool in een niet te grote pan met dikke bodem 
en leg de overige ingredienten tot en met de tijm op de kool en voeg de rest van de kool toe. 
Voeg de Riesling toe en laat op een laag vuur zo lang mogelijk koken tot het vocht verdampt is. 
Eventueel nog wat water toevoegen als de kool nog niet gaar is. Verwijder de kruiden, snij het 
spek in blokjes, roer het door de kool en maak op smaak met wat zout. Schil de goudreinet en 
haal het klokhuis eruit. Snijd in blokjes van ca 1 x 1 x 1cm en bak deze in boter goudbruin. Schep 
kort voor het uitserveren de appelblokjes door de zuurkool. 
 
 
 
 
 
 
Gaar 800 gram van de pastinaak in voldoende melk. Pureer en breng op smaak met boter, peper 

  Ganzenvet  
200 gr terrine van ganzenlever  
1  preitje   
1  ui en look  
1 st winterwortel   
3 st Witlof  
12  Sjalotten  
1 dl Cognac  
1/2 li rode wijn  
1 dl port  
300 gr Parijse champignons  
  scheut whisky  
600 ml eigen gemaakte bouillon  
300 ml room  
    
500  gr zuurkool  
 50 gr ganzenvet  
 200  gr zuurkoolspek  
1 st kleine ui  
1 st knoflook  
5 st jeneverbessen  
5 st peperkorrels  
2 st laurierblaadjes  
2 st kruidnagels  
1 takje tijm  
 3,5  dl Riesling  
1 st goudreinet  
    
1000 gr pastinaak  
1,5 l melk  



Culinair Gilde Zeeland | 2013-12 10 

75 gr boter  en zout. 
Snijd de overige 200 gram pastinaak in de lengte in 12 delen en bak kort aan in 50 gr boter en de 
suiker.  
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 
Bak de paddenstoelen kort op een zeer hevig vuur in superhete pan in wat boter met wat 
fijngesneden knoflook. 
Bak de fazantenborsten even aan om een krokant korstje te geven.  
Saus: breng op smaak met het truffelsap en - zo nodig - peper en zout & wat klontjes koude 
boter.  
Zuurkool: warm de zuurkool op.  
Pastinaak crème en gebakken pastinaak: zorg dat beide warm en gebakken klaar staan. 
Zet de gekonfijte knoflook klaar. 
 
Uitserveren: 
Breng wat saus aan op het bord. Trancheer de fazantenfilet  en schik deze in mooie vorm op het 
bord tesamen met een plakje terrine. Werk verder af met de pastinaakcrème, de zuurkool, de 
gebakken pastinaak en de gebakken paddenstoelen.  
 
Wijnadvies: Due Palme  
  

15 gr suiker  
50  gr boter (bakken pastinaak)  
    
100 gr kastanjechampigons  
100 gr Shii-take  
100  gr oesterzwam  
100 ml truffelsap  
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


