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Poivradesaus:
Ingredienten: 
- - Phase With Natural Butter Flavour (27010931)
500 ml Knorr Professional Wildfond (22202340)
200 g  Wildbeenderen (32490207)
2 Sl Aardbeien confituur
50 g  Terrine ganzenlever (32836245)
100 ml  Marinade van wild 
1 st Wortel
½  st Ui
- - Zwarte peper van de molen
	 Hertenkalffilet	(32301180)

Bereidingswijze:
1/ Verhit de Phase With Natural Butter Flavour en  

stoof de wildbeenderen aan. 
2/ Blus de beenderen met de marinade, laat dit voor  

2/3 inkoken, en voeg de fond toe.
3/ Laat de saus inkoken tot de gewenste smaak  

bereikt is en voeg de aardbeienconfituur en de 
ganzenlever toe.

4/ Breng de saus verder op smaak met  
zwarte peper van de molen en passeer  
door een fijne zeef.

5/ Mix de saus juist voor het serveren  
met een staafmixer.

Hertenkalffilet
wildjus  I  Spruitjes  I  ganzenlever  I  Peperkoek

Marinade van wild 
Rode wijn, knoflook, 

tijm, laurier, jeneverbes, 
wortel, selder, sjalot, 

jeneverbes, zwarte peper, 
Wild (beenderen –  

vliezen, etc……)

:



Ingredienten: 
1 L Knorr Professional Gevogelte Fond (22202320)
1 L Water
500 g Champignons
20 g Gedroogd eekhoorntjesbrood (25259152)
5 st Eiwit
- - Peper
- - Zout 
 Houtduif (32438701)

Bereidingswijze:
1/ Verhit de Knorr Professional Gevogelte Fond  

en het water en voeg de gesneden  
champignons toe.

2/ Laat het geheel gedurende één uur op  
85°C trekken en voeg het gedroogde 
eekhoorntjesbrood toe.

3/ Laat nu nog 30 minuten trekken  
en breng op smaak met peper  
en zout.

4/ Passeer de jus door een fijne  
zeef en clarifieer met de eiwitten.

Bosduif
bospaddenstoelen  I  consomme van eekhoorntjesbrood

:

-



Ingredienten: 
50 ml Phase With Natural Butter Flavour (27010931)
500 g Garnaalkoppen (38358000)
100 g Wortel
80 g Ui
40 g Selder
10	g	 Knorr	Professional	Specerijenpuree	Knoflook	(25214519)
1 st Tomaat
80 g Venkel
4 tak Basilicum
100 ml Witte wijn
1 L Knorr Professional Schaaldierenfond (22202310)
25 g Boter
 Coquilles (38406001)

Bereidingswijze:
1/ Verhit de Phase en stoof de garnaalkoppen aan. 
2/ Voeg nu de gesneden wortel, ui, selder en de knoflook toe en 

stoof deze goed mee (weinig kleuring). 
3/ Vervolg nu met de tomaat en de venkel en blus met de witte wijn. 

Laat de wijn gedeeltelijk uitkoken en voeg de Schaaldierenfond 
toe. Breng de jus tot het kookpunt en laat gedurende 20 minuten 
zachtjes sudderen. 

4/ Voeg de basilicumstelen toe en laat deze onder een folie 
gedurende 20 minuten trekken. 

5/ Passeer de jus door een fijne zeef en breng op smaak met peper 
en zout. Schuim de jus eventueel op met een klontje boter.

Gebakken CoOuilles 
Peterseliewortel  I  Schaaldierenjus

-

:



Ingredienten: 
50 ml Phase With Natural Butter Flavour (27010931)
100 g Sjalotten
10	g	 Knorr	Professional	Specerijenpuree	Knoflook		
 (25214519)
10 g Knorr Professional Specerijenpuree 3 pepers  
 (25214519)
50 ml Balsamicoazijn (25203558)
50 ml Cognac
1 L Knorr Professional Demi Glace Natural (2411051)
- - Peper
- - Zout
 Kalfslende (30275597)

Bereidingswijze:
1/ Verhit de Phase en stoof de gesneden sjalotten aan. 
2/ Voeg nu de Knorr Professional 3 Pepers en Knoflook 

toe en stoof deze kort mee. 
3/ Blus nu met de Balsamicoazijn en de cognac en laat 

voor de helft reduceren. 
4/ Voeg de Demi Glace toe en laat inkoken tot de 

gewenste dikte. 
5/ Breng de saus op smaak met peper en zout en 

passeer door een fijne zeef.

kalfsfilet
gekonfijte pompoen & sjalot  I  Balsamico-jus

:


