
100 g Sjalot (brunoise)
1   Geplette teen 

 knofl ook
3  Takjes tijm
1  Kwartje steranijs
2  Stengels dragon
1/2  Kruidnagel
50 g Cognac

70 g Rode port
500 ml Knorr Professional  
  Wildfond
1   Takje dragon
1    Scheutje Merlot  

azijn
1   Klontje boter
2   Kleine sjalotten

Poivradesaus
200 g Wildbeenderen 
- - Phase With Natural Butter Flavour
100 ml Marinade van wild*
500 ml Knorr Professional Wildfond
2 el Aardbeienconfi tuur
50 g Ganzenleverpaté
- - Versgemalen zwarte peper

Zalf van bloemkool
350 ml Water      
15 g Knorr Professional Bouillon Kip  
350 ml Melk      
500 g Bloemkool     
100 g Hazelnootboter

Poivradesaus
Bak de wildbeenderen aan in Phase. Blus de 
beenderen met de marinade, laat voor 2/3 
inkoken, en voeg de fond toe. Laat de saus 
inkoken tot de gewenste smaak bereikt 

is en voeg de aardbeienconfituur en de 
ganzenlever toe. Breng de saus verder op 
smaak met zwarte peper van de molen en 
passeer door een fijne zeef. Mix de saus 
voor het serveren met een staafmixer.

Giet de boter uit de pan waarin het vlees gebakken 
werd en voeg sjalot, knoflook, tijm, steranijs, dragon 
en kruidnagel toe. Stoof kort aan en blus daarna 
met cognac en rode port. Laat het vocht inkoken en 
blus dan met 500 g wildfond. Laat terug inkoken tot 
gewenste dikte en smaak. Kruiden met peper en 
zout is niet nodig. Passeer door zeef. Voeg vlak voor 
het doorgeven een takje dragon en een scheutje 
Merlotazijn toe. Laat even opkoken en verwijder 
vervolgens het takje dragon. Voeg een klein klontje 
boter toe en mix de saus.

Ree met 
 gebrande sjalot

Reebok fi let

en schorseneer en saus op basis van wildfond

poivradesaus en 
 een zalf van bloemkool

Recept - Alex Verhoeven

Recept

Ingrediënten

Ingrediënten 

Bereiding

Bereiding

Zalf van bloemkool
Breng water aan de kook. Voeg de kippenbouillon en melk 
toe en breng opnieuw aan de kook. Voeg de bloemkool 
toe en kook deze gaar. Mix en passeer de massa door een 
zeef. Voeg tot slot de hazelnootboter toe. 

* Marinade van wild: 
rode wijn, knoflook, tijm, 

laurier, jeneverbes, wortel, 
selderij, sjalot, jeneverbes, 

zwarte peper, wild
(beenderen en vliezen, 

enzovoort).
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Recept - Maarten Bouckaert

Brasvarkenbuik 
jonge bloemkool en gremolata

  Assortiment Inhoud EAN code karton EAN code eenheid

Knorr Professional Wildfond 8x 1L 8712100988394 8712100682469

Knorr Professional Gevogeltefond 8x 1L 8711200834426 8711200538331

Knorr Professional Kalfsfond 8x 1L 8711200834389 8711200538157

Knorr Professional Runderfond 8x 1L 8711200834457 8711200538379

Knorr Professional Schaaldierenfond 8x 1L 8711200834396 8711200538294

Ingrediënten
Varkensbuik
Pekel de varkensbuiken 24 uur in een pekelbad 
van 5 liter koud water, 325 gram zout en 65 gram 
nitrietpekelzout. Spoel de buiken vervolgens goed 
af en ontzout ze gedurende 12 uur in neutraal 
water. Haal ze daarna met handschoenen aan uit 
het water en plaats ze in een vacuümzak met een 
scheut water erbij. Gaar ze gedurende 28 uur op 
65°C. Laat de gare buiken stapsgewijs afkoelen: 
30 minuten op kamertemperatuur, 30 minuten in 
de koelkast en vervolgens op ijs. 

Laksaus
Kook voor de laksaus alle ingrediënten samen 
voor de helft in en passeer door een zeef. 

Gremolata
Snijd voor de gremolata de kruiden fijn. Vermeng 
ze met olijfolie, citroenzeste en twee eetlepels 
laksaus. Kruid met peper en zout. Kneus de kruiden 
met een vork en warm licht op.

Bloemkoolrisotto, -roosjes en -crème
Hak voor de bloemkoolrisotto enkele roosjes fijn. 
Blancheer de ‘risotto’ kort in gezouten water, 
giet af en laat afkoelen. Verwarm in bruine boter 
en kruid met peper en zout. Blancheer enkele 
bloemkoolroosjes kort in gezouten water. 
Bak ze bruin in boter en kruid met peper en zout. 
Kook voor de bloemkoolcrème de bloemkool met 
de stronk erbij gaar in kippenbouillon en room. 
Blender met boter, peper en zout tot een 
smeuïge crème.

Bereiding

Broccoli 
Snijd de broccoli in de gewenste maat en 
kook heel kort in gezouten water. Verwarm de 
broccoli op het laatste moment in de pan met 
de bloemkoolroosjes. 

Afwerking
Snijd voor het serveren de buik in de gewenste 
vorm en kleur het vlees in bruisende boter. 
Voeg de laksaus toe tot het mooi glanst. 
Plaats enkele quenelles bloemkoolrisotto op 
een warm bord, schik er de gelakte stukken 
varkensbuik bij en werk af met crème van 
bloemkool, jonge broccoli, bloemkoolroosjes 
en enkele takjes vogelmuur (haal deze snel 
door een standaarddressing en kruid met 
zwarte peper). Serveer de saus apart.

Varkensbuik
- -  Rauwe varkensbuik 

(bij voorkeur Brasvarken)
5 l Koud water
325 g Zout
65 g Nitrietpekelzout

Laksaus
400 g Knorr Professional Kalfsfond 
15 g Teriyakisaus
20 g Gember
1   Stengel citroengras 
2   Kaffi  rblaadjes

Gremolata
- - Kervel
- - Platte peterselie
- - Dragon
- - Bieslook
- - Olijfolie
- - Citroenzeste
2 el Laksaus
- - Peper en zout

Bloemkoolrisotto en -roosjes 
- - Bloemkoolroosjes
- - Zout
- - (bruine) Boter
- - Peper en zout

Bloemkoolcrème 
15 g Knorr Professional 
  Geconcentreerde Bouillon Kip
350 ml Room    
500 g Bloemkool
1  Klontje boter   
- - Peper en zout

Broccoli
- - Broccoli
- - Peper en zout 
- - Boter
- - Takjes vogelmuur

350 ml Room    

1  Klontje boter   

Bereid met
100% natuurlijke 

ingrediënten
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