
 

 

SALTIMBOCCA DI QUAGLIE, CREMA DI CAROTE 

 

Voor de kwartels 

6 kwartels  

6 sneden gedroogde Italiaanse ham 

500 gr ganzenvet 

12 blaadjes salie 

 

Voor de puree 

0,5 kg aardappelen 

12 jonge wortels 

¼ struik bieslook 

30 gr boter 

Nootmuskaat 

 

Voor het garnituur 

1 st. winterwortel 

3 eetlepels honing 

Sap van 2 sinaasappels 

Gemberpoeder 

12 kwarteleitjes 

 

Voor de emulsie 

1/2 winterwortel 

2 st sjalotten 

25 gr boter 

Tijm, laurier en 1 e.l. suiker 

 

Voor de erwten 

250 gr diepvries erwtjes 

Room en nootmuskaat 

 

 

 

De kwartels 

Snijdt de borstjes en ook de boutjes van de kwartels. Kruid de borstjes 

met peper en zout en leg op elk borstje een blaadje salie. Wikkel de 

borstjes in de ham en steek met een cocktailprikker vast. Zet koel weg. 

Leg de gekruide kwartelbilletjes in ganzenvet, laat ze net onder het 

kookpunt zachtjes garen tot het vlees loskomt van de botjes.Ca. 90 

graden gedurende 1,5 uur. 

De puree 

Maak een puree van de aardappelen en de wortels. 

Maak deze op smaak met de bieslook, peper, zout en nootmuskaat. 

Het garnituur 

Schil de winterwortel en snij in julienne, ca. 10 cm lang. Gaar deze op een 

zacht vuurtje met de sinaasappelsap de honing en de gemberpoeder. 

De emulsie 

Schil de wortels, snij ze in stukjes, snipper de sjalotten . 

Stoof de sjalotten in wat boter en voeg de wortel , suiker,  tijm en laurier 

toe. Voeg wat water toe en laat zachtjes garen. 

Verwijder de kruiden en voeg eventueel nog wat witte wijn toe en maak 

alles fijn in de blender en breng op smaak met peper en zout. 

De erwten 

Kook de erwten gaar in water met zout, Hou 8 erwten p.p. achter voor de 

garnering en doe de rest in de blender met wat kookvocht en een scheut 

room en witte wijn, mix fijn en maak op smaak met peper, zout en 

nootmuskaat. 

De afwerking 

Bak de kwartelsaltimbocca’s aan in wat ganzenvet zorg dat ze van binnen 

mooi rose zijn, bak de kwarteleitjes. 

Trek een streep wortelemulsie en leg daarop twee strepen erwtenemulsie 

en leg hierop de erwten. Boven de streep het kwartelborstje en het 

boutje. Schuin boven de streep een quenelle van puree, daarboven wortel 

julienne en het kwarteleitje. Eventueel fijngesneden bieslook als 

garnering.  

Wijadvies: A1 Muvedre of Mascarpine 

 


