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HOOFDGERECHT: Parelhoen gemarineerd in kriekenbier en Hagelandse garnituren 

 
  Ingrediënten  Voor de marinade en de saus: 

Maak een marinade met de hiernaast aangegeven ingrediënten. 
 

 Haal de bouten en de borsten van de parelhoen en ontvel ze. verdeel de bouten in een dijstuk 
en een drumstick. Hak het karkas in stukken. 

 Leg de boutstukken en de borsten met de spekblokjes in de marinade en laat deze er zo lang 
mogelijk in staan. 

 Haal de boutstukken en de borsten uit de marinade en zeef de marinade.  Let op!! We hebben 
alles nog nodig. 

 Laat alles goed uitlekken, bak de marinadegroenten en spekblokjes in een pan met olie. 

 Leg de gebakken groenten met spekblokjes op een bakplaat.  

 Bak in de zelfde pan de boutstukken (dus niet de borsten!) en leg deze op de gebakken 
groenten. 

 Giet de helft van de marinade erbij en zet de bakplaat 30 min. in een oven van 220 °C. Draai af 
en toe het vlees. 

 Bak intussen de stukken karkas in de pan waarin de bouten zijn gebakken en bak rondom bruin, 
blus met de gevogelte fond en voeg de andere helft van de marinade toe en laat  zachtjes 
koken. 

 Neem de bouten van de bakplaat en leg het op een andere bakplaat, zet weg tot vlak voor het 
uitserveren. Voeg de marinade met de groenten bij de pan met de karkassen en laat tot de helft 
inkoken. 

 Zeef, ontvet zorgvuldig, voeg 100 ml rode port toe en laat tot sausdikte inkoken. 
 
Voor het aardappel gerecht: 

 Kook de aardappels met zout en giet af. Prak de aardappels met een pureestamper.  

 Bak de fijn gesneden sjalot met de spekblokjes in boter en roer er de fijn gesneden sla bij. Laat 
kort mee warmen. 

 Voeg er de aardappels en de verbrijzelde nootjes bij. Roer alles goed door elkaar en breng op 
smaak met nootmuskaat, peper en zout. 

3 st parelhoen  
  marinade  
600 ml kriekenbier  
150 g honing  
100 ml rode wijnazijn  
150 ml olijfolie  
    
300 g spekblokjes  
  marinadegroenten  
250 g wortel  
250 g ui  
250 g bleekselderij  
5 st knoflookteen  
15 st jeneverbes  
1 st bouquet garni  
     
6 dl gevogeltefond  

100 ml rode port  

    

    

  aardappelgerecht:  

750 g aardappels  

3 st sjalot  

150 g spekblokjes  

    boter  

6 st little gem (slasoort)  

150 g hazelnoot  

  nootmuskaat  

  peper/zout  
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Voor de bonbon van rode biet: 

 Snijd uit de gekookte rode biet in 24 vierkantjes van 2 bij 2 cm, hol ze voorzichtig uit met een 
appelboor en een parisiennelepel. Haal uit de restanten 24 bolletjes met de parisiennelepel. 

 Hak de restjes van de rode biet zeer fijn en bak ze met de zeer fijn gesneden uiensnippers aan in 
boter, voeg er de suiker bij en laat karamelliseren. Blus af met de azijn en maak op smaak met 
peper en zout. Voeg op het laatste moment de munt toe.  

 Vul hiermee de vierkantjes van rode biet, wentel ze in de pistache nootjes en leg er het rode 
bietbolletje samen met een klein blaadje munt op, houd ze warm. 

 
Voor de garnituur: 

 Schil de appels en snij in partjes, bak de partjes in boter en verwarm de kersen in de zelfde pan. 

 Frituur selderie blaadjes ( 3 pp ) 
    
 
Bereiding voor het uitserveren: 
Warm de bouten nog even op in de oven. Bak de borsten mooi rosé. Portioneer de borsten en de 
boutjes (1/2 borst p.p en ½ boutje p.p). 
 
Uitserveren 
Leg alles zo creatief mogelijk op de borden en versier met takjes citroenverbena, de marjolein of 
andere plukjes groene kruiden. Lepel wat saus er tussen. 
 
Wijnadvies: Valpolicella Vilalta Ripasso of Hahn Chardonnay  
 

    

    

  bonbon van rode biet:  

2 pakjes rode biet (gekookt)  

300 g ui  

    boter  

75 g suiker  

2 el azijn  

  peper/zout  

2 el munt (fijngesneden)  

150 g pistachenootjes  

    

3 st appels (goudrenet)  

300 g kersen  

   boter  

    

    

    

    

    

  citroen verbena  

  marjolein of andere groene   

   kruiden of cress  

    

    

    

    

    

    

    

    
 


