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HOOFDGERECHT: WILD ZWIJN MET BANAAN -  GEPANEERDE SCHORSENEREN - FAROFA VAN SZECHUAN PEPERS 

 
  Ingrediënten:  Bereiding wild zwijn: 

 Indien de lende zwaarder is dan 1200 gram: snijd het resterende deel eraf en leg terug in de 
koelkast; verwijder vliezen en vetrandjes en bewaar deze voor de saus; zet afgedekt weg tot 
gebruik.  

Bereiding saus: 

 Snipper de sjalot en de knoflook fijn; 

 Ontvel de tomaten en snijd in stukjes (gooi de zaadjes en vocht niet weg);  

 Snijd de paprika in kleine stukjes; 

 Verwarm in een sauspan wat olijfolie en laat hierin de gesnipperde sjalot en knoflook aanzweten; 

 Voeg nu de in stukjes gesneden tomaat en de rode paprika toe en fruit even mee, 

 Blus af met de witte wijn;  

 Voeg nu de wildbouillon toe, de zaadjes en zaadlijsten van de tomaten, en de in de vijzel 
fijngemaakte Szechuan peperkorrels; 

 laat de saus zo lang mogelijk trekken en zeef de saus; zie verder voorbereiding voor het 
uitserveren. 

 
Bereiding bananenpuree: 

 Schil de bananen en snijd ze in plakjes van 5 mm; 
 Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de plakjes banaan; 
 Schep de gebakken bananen in een middelgrote pan, voeg wat 100 – 200 ml water toe (de 

bananen dienen net onder water te staan) en laat het circa 5-10 minuten pruttelen; 

 Voeg de boter toe, doe alles in een blender en draai er een gladde (dik vloeibare)massa van; 
 Voeg zout en peper naar smaak toe en houd apart voor uitserveren. 
 
 
 
 
 
 
 

  Wild zwijn  
1200 g wild zwijn lende  
    
  Saus  
1  sjalot  
1 tn knoflook  
  olijfolie om te bakken  
2  tomaten  
½   rode paprika’s  
60 ml witte wijn   
200 ml wildbouillon  
    
    
2 g Szechuan peperkorrels  
  zout naar smaak  
    
  Bananenpuree:  
4  bakbananen  
50 ml olijfolie extra vergine  
200 g boter (ongezouten)  

  peper en zout   
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Gepaneerde schorseneren Bereiding schorseneren: 

 Was de ongeschilde schorseneren zeer zorgvuldig, en kook ze in gezouten water beetgaar. Let 
op: De dunne schorseneren hebben een kooktijd van ± 5-6 minuten, de dikkere langer (8 – 15 
minuten); blijf daarom controleren!! 

 Klaar de roomboter; 
 Schil nu de schorseneren en snijd ze in mooie gelijke stammetjes van ongeveer 8 tot 10 cm; 
 Meng de paneermeel met de specerijen hoog op smaak; 

 Haal nu de stammetjes schorseneer eerst door het speltmeel, dan door het losgeklopte ei; 
 Haal ze nu door het gekruide paneermeel. Zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 
Bereiding farofa met aromatische pepers: 

 Smelt de boter in een grote koekenpan; 
 Voeg het maniokmeel toe en roer het door de boter; 
 Blijf roeren tijden het bakken tot het maniokmeel knapperig is; 
 roer er de in de vijzel fijngewreven Szechuan pepers door en breng zo nodig verder op smaak 

met zout en witte peper. 
 
Bereiding kerstomaatjes: 

 Verwarm de oven op circa 150 °C.  

 Was de tomaatjes, maar laat het kroontje zitten; 

 Plaats de tomaatjes in een passend schaaltje , druppel er iets olijfolie over plus wat peper en zout 
en laat in de oven karameliseren; zet weg tot gebruik.  

 
 
Bereiding spitskool: 

 Verwarm de oven tot 180 °C en laat hierin de kleine splitskooltjes in zijn geheel gedurende circa  
1,5 uur garen. Prik regelmatig met satéprikker om gaarheid te controleren. De buitenzijde blakert 
bruin tot zwart.  

 Na garing worden de buitenste bladeren verwijderd en weggegooid. Snijd de gegaarde spitskool 
nu in 12 “punten”; 

 Plaats de kooltjes afgedekt in warmhoudkast; zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 
 

 

1 kg schorseneren  

5 thl zout  

1 thl peper  

1 thl nootmuskaat  

± 250 g paneermeel  

± 200 g speltmeel  

200 g  boter  

3  eieren  

  Farofa van aromatische pepers  

150 g ongezouten boter  

300 g maniokmeel (cassave)  

10 st Szechuan pepers  

  peper en zout   

    

    

  Tomaten  

12 St kerstomaatjes  

    

    

    

    

    

    

  Spitskool  

2 st spitskool klein  
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    Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Verhit een koekenpan, voeg wat koolzaadolie toe en bak hierin de wildzwijn filet mooi bruin; 
kerntemperatuur 60 – 65 °C.  Laat 5 minuten afgedekt rusten; 

 Bak de gepaneerde schorseneren in de geklaarde boter goudbruin; 
 Verwarm de bananenpuree en breng – zo gewenst – over in een spuitzak; 
 De gegaarde kerstomaatjes zijn warm; 

 De gegaarde spitskoolpunten zijn warm; 

 Smelt wat roomboter in een koekenpan en laat hierin de punten spitskool licht aanzweten tot 
warm; 

 de zestes van de limoen staan ook klaar (leverancier: amuse); 
Verwarm de saus en smaak zo nodig nog af met wat fijngehakte peterselie en korianderblad; 

 Zet de farofa nog even aan in de pan; 
 
Uitserveren: 
Schep een volle lepel van de farofa (bolvorm) op het bord; 
Leg hierop een stuk van het geproportioneerde stuk wild zwijn of plaats het ernaast; 
Werk verder af met de spitskool die op het bord wordt voorzien van wat peper en fleur de sel,         
de stammetjes schorseneer, toefjes bananenpuree en het kerstomaatje. 
Versier met zestes van limoen en/of desgewenst (zie ingrediëntenlijst) wat gehakte peterselie. 
Serveer de saus er apart bij. 
 
Wijnadvies: Maray of Castel del Remei Gottim Bru 
 
 

  koolzaadolie  

    

    

    

    

    

    

  peterselie   

  korianderblad  

    

    

    

    

  van 3 limoenen de zestes  

  Zestes komen van de amuse!  

  peterselie (desgewenst)  

  peper en fleur de sel  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


