
 8 

 
HOOFDGERECHT: Tempura van kwartelboutjes, Thaise dipsaus & salade van witte kool 

 
  Ingrediënten:  Bereiding: 

Bereiding kwartel: 

 Verwijder de pootjes en de borstjes van de kwartel; 

 Smelt het eendenvet en voeg de steranijs toe; 

 Voeg alle kwartelboutjes zonder vel toe en konfijt op inductieplaatminimaal 1,5 uur tot “zacht”op 
60/70 °C. 

 Haal de boutjes uit het vet, verwijder de steranijs en zet het vet weg voor volgend gebruik; 
o 2e en volgende groep: voeg eventueel wat vet en/of steranijs toe;  

 Bestrooi de borstjes met peper en zout en zet afgedekt weg tot gebruik. 
Bereiding salade: 

 Verwijder de buitenste bladeren (zo nodig) van de witte kool en snijd vervolgens flinterdun op de 
mandoline of snijmachine; zet afgedekt weg tot gebruik.; 

 Was de paprika en verwijder de zaadlijsten en snijd in lange niet de smalle repen; 
o Rooster en gaar de paprika op de BGE of de grilplaat; zet na bekoelen weg tot gebruik.  

 Halveer de pepertjes, verwijder de zaadlijsten en snijd de pepertjes zeer fijn / zo fijn mogelijk; 

 Maak een vinaigrette van peper en zout, zeer fijn gesnipperde sjalot, pepertjes en knoflook, sap 
van de limoenen en goede olijfolie; bewaar afgesloten tot gebruik. 

Bereiding Thaise dipsaus: 

 Snipper de knoflook en de sjalotten zeer fijn, rasp de verse gember, snijd de pepertjes heel erg 
fijn en meng dit met alle ingrediënten behalve de verse koriander; 

o Meng heel goed – eventueel met staafmixer – en zet afgedekt weg tot gebruik.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kwartel  
6  kwartels  
12  kwartelboutjes  
1  l eendenvet  
6 st steranijs  
  peper  
  Salade  
½  witte kool  
2  gele paprika’s  
2  rode pepertjes  
50-60 ml verse limoenen (sap ervan)   
2   sjalotten  
2 tn knoflook   
20 g poedersuiker   
  peper en zout   
90 ml goede olijfolie   
  Thaise (dip)saus  
100 g fijne kristalsuiker  
1 thl kerriepoeder   

150 ml rijstazijn  

2  sjalotjes   

2 tn knoflook  

2  rode pepertjes  

3 el verse koriander  

3  citroenblaadjes (vers)  

7,5 cm verse gember  
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Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Verhit de frituur tot maximaal.  

 Kwartelpootjes: maak van 200 g tempurameel samen met ijskoude Spa rood  en wat peper en 
zout een yogurtdik beslag (klontjes mag);  

 dompel de kwartelpootjes door de tempura en laat ze voorzichtig in de frituur zakken en frituur 
in circa 3 minuten krokant; laat uitlekken op keukenpapier. 

 Kwartelborstjes: braad op de velzijde in geklaarde roomboter met wat olie fel aan gedurende 
enkele minuten (=2 minuten), draai om en bak zeer kort; haal uit de pan en laat (afgedekt) rusten 
voor trancheren; 

 Salade: snijd de koriander zeer fijn en meng deze met de vinaigrette door de salade; 
 

 
Uitserveren: 
1. Leg op een verwarmd bord Een streep voorverwarmde kool en leg daarop de warme reepjes gele 

paprika en de getrancheerde kwartelfilet.  
2. Schik daarbij de boutjes in tempura. 
3. Serveer de Thaise saus in mooie kommetjes die je ook naast het bord plaatst. 
 
 
Wijnadvies: Haut Grillot of Martinolles of *Lergenmuller 
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