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Wildzwijnsnek benodigdheden: 
• 2 kilo wildzwijn nek | 32378026
• 300 gram grote uien
• 4 dl sherry azijn
• 2liter CHEF Liquide Naturel Demi-Glace | 22201065
• 40 gram CHEF Liquid Concentrate Gibier | 22202350
• 1 bol knoflook
• 4 takjes tijm
• 6 blaadjes laurier

Raspberry & Figs Marmalade bereidingswijze:
•  Laat alles samen koken en laat afkoelen voordat je de 

mousse maakt.

Pekel benodigdheden: 
• 2 liter water
• 100 gram colorozo zout | 20055003

Wildzwijnsnek bereidingswijze:
• Leg de wildzwijn nek gedurende 24 uur in de pekel.
•  Dep het vlees goed droog en bak kort aan, tot het vlees 

rondom bruin ziet. Bak de uien mooi bruin en blus af 
met de sherry azijn, CHEF Liquide Naturel Demi-Glace, 
en de CHEF Liquid Concentrate Gibier.

• Voeg de knoflook, tijm en laurier toe.
•  Leg het vlees in de pan en zorg dat het volledig onder 

staat in.
•  Zet het vlees in een oven van 85°C en laat ‘overnight’ 

garen. Haal de pan ’s ochtends uit de oven en laat het 
gerecht afkoelen.

• Haal het vlees uit de fond en pluk het in fijne stukken.
•  Breng de fond weer aan de kook en passeer door een 

zeef. 
• Monteer de fond à la minute op met een klontje boter.

Krokante wafel van mais en Gruyere benodigdheden: 
• 2 dl water
• 100 gram boter
• zout
• 100 gram maisbloem
• 5 eieren 
• 40 gram geraspte gruyere | 40478162

Krokante wafel van mais en Gruyere bereidingswijze:
•  Verwarm het water met de boter en het zout op zacht 

vuur.
•  Voeg de bloem toe en roer totdat een deegbal ontstaat. 

Meng hier één voor één de eieren doorheen.
• Meng de geraspte gruyere door het beslag. 
• Bak wafeltjes van het beslag in een wafelijzer.

Wildzwijn nek gestoofd met CHEF Liquide Naturel Demi-Glace & CHEF 
Liquid Concentrate Gibier | krokante wafel van mais & Gruyere kaas | 
CHEF Classic Hollandaise met beurre noisette.

CHEF Classic Hollandaise met beurre noisette 
benodigdheden:
•  250 gram roomboter
• 1 liter CHEF Classic Hollandaise | 24109490
• 20 gram CHEF Signature Paste Citroen | 22202680
• 2 sifon van 1 liter
• 4 kidde patronen

CHEF Classic Hollandaise met beurre noisette 
bereidingswijze:
•  Smelt de roomboter in een pan, laat uitbruisen tot de 

boter de gewenste kleur heeft (beurre noisette). 
•  Zet de pan direct in ijswater en schep de gestolde 

eiwitten eraf. 
•  Giet de boter voorzichtig in een bakje, zodat het 

bezinksel achterblijft. 
•  Verwarm de CHEF Classic Hollandaise en meng met de 

beurre noisette en de CHEF Signature Paste Citroen.
•  Verdeel de saus over 2 sifons) en belucht beide sifons 

met elk 2 patronen. Goed schudden en klaar voor 
gebruik.
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Rosé gebraden hertenrug filet | Panade van groene kruiden | beignets van 
knolselderij en CHEF Signature Paste Zwarte Knoflook

Gebraden hertenrug filet:
• 1500 gram hertenrug filet | 32301230

Groene kruiden panade benodigdheden: 
• 130 gram gedroogd witbrood
• 15 gram basilicum
• 15 gram peterselie
• 10 gram dragon
• 10 gram kervel
• 1 teentje knoflook
• 150 gram olijfolie

Groene kruiden panade bereidingswijze:
•   Maal het witbrood fijn. Pers het teentje knoflook en voeg 

dit samen met alle kruiden bij het witbrood en laat in 
de keukenmachine fijn draaien. 

• Voeg de olijfolie al draaiende langzaam toe.
• Breng op smaak met peper en zout.

Beignets van knolselderij en CHEF Signature Paste 
Zwarte Knoflook benodigdheden: 
• 1 knolselderij
• boter
• zout
• 40 gram CHEF Signature Paste Zwarte Knoflook | 22202590

Bierbeslag benodigdheden: 
• 125 gram gezeefde bloem
• 150 ml bier
• 25 ml olie
• 1 eidooier
• 1 opgeklopt eiwit
• 3 gram CHEF Liquid Concentrate Gibier | 22202350

Beignets van knolselderij en CHEF Signature Paste 
Zwarte Knoflook bereidingswijze:
•   Schil de knolselderij en snijd deze in kleine blokjes. 
•   Vacuümeer de blokjes met een klontje boter en zout 

naar smaak. Gaar in de stoomoven of röner tot ze gaar 
zijn. 

•   Draai de knolselderijblokjes glad in de thermoblender.
•   Weeg 250 gram knolselderijcrème af en voeg de CHEF 

Signature Paste Zwarte Knoflook toe.
•   Doe de crème in een siliconen mal en vries in. Roer voor 

het bierbeslag de bloem glad met het bier, voeg de olie 
en de eidooier toe. 

•   Maak het beslag af met het opgeklopte eiwit en de CHEF 
Liquid Concentrate Gibier.

•   Haal de knolselderijcrème uit de mal en bebloem licht, 
haal direct door het bierbeslag en frituur.
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Wilde eend op karkas gebraden | saus eekhoorntjesbrood | pommes Paollo

Wilde eend op karkas gebraden benodigdheden:
• 5 wilde eenden | 32400241

Saus van eekhoorntjesbrood benodigdheden:
• 500 gram cepes | 34617004
• kerriepoeder 
• 1 liter CHEF Natural Gevogelte Fond | 22201047
• 400 gram room 
• 250 ml madeira
• 250 ml brandy
• 3 teentjes knoflook
• 1 gram zwarte peper gekneusd

Saus van eekhoorntjesbrood bereidingswijze:
•  Maak de cepes schoon en snijd in brunoise. 
•  Zet de cepes aan in iets boter met het kerriepoeder.
•  Blus af met de helft van de CHEF Naturel Gevogelte Fond.
•  Kook room in tot de helft.
•  Doe de madeira, brandy, knoflook en zwarte peper samen 

in een pan en laat inkoken. Passeer de saus en voeg de 
ingekookte room en cepes toe. 

•  Laat de saus trekken en breng op smaak met gemalen 
peper en zout. 

•  Voeg geslagen room toe om de saus af te werken. 

Pommes Paollo benodigdheden: 
• ganzenvet | 32700097
• nicolas aardappelen (groot)
• zout

Non-food benodigdheden:
•   2 zwarte bakplaten
• rvs cocotjes
• kleine porseleinen cocotjes
• 1 vel vetvrij papier
• steelpan

Pommes Paollo bereidingswijze:
• Laat het ganzenvet smelten in de steelpan. 
•  Vouw het vetvrij papier op en knip rondjes ter grootte  

van de onderkant van de cocotjes (2 per cocotje). 
•  Leg in elk cocotje één rondje vetvrij papier. Snijd de 

aardappels op stand drie van de snijmachine en steek  
uit met een ronde steker met een doorsnede van 4,5 cm. 

•  Zout de aardappelplakjes licht en maak stapeltjes van  
25 plakjes. Zet de aardappel stapeltjes in de cocotjes en 
zet ze net onder met ganzenvet.

•  Zet de cocotjes op een zwarte bakplaat.
•  Laat het vet in de blast chiller opstijven. Leg bovenop  

de aardappel stapeltjes nog een rondje vetvrij papier. 
•  Zet de porseleinen cocotjes bovenop het vetvrije papier  

en leg hierop de tweede zwarte bakplaat. 
•  Bak de Paollo’s op 165°C in de steamer gedurende  

20 minuten.
•  Verwarm de oven voor tot 230°C gedurende 5 minuten.
•  Controleer of de aardappel mooi goudgeel is. 
•  Laat de aardappels buiten de koeling afkoelen, tot ze  

lauw zijn.  
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Pulled wild zwijn benodigdheden:  
• 4 kilo pulled wild zwijn | 32375314
• 1 liter pekelwater
• 10 stuks steam buns | 41413710
• zwarte knoflook crème
• gebrande mosterdpoeder 
• Kewpie mayonaise | 25297878

Rode ui - zoet-zuur:
•  1 liter water 
•  700 gram azijn 
•  400 gram suiker
•  laurierblad 
•  1 rode peper 

Pulled wild zwijn bereidingswijze: 
•  Pekel de schouder voor 6 uur, daarna sous-vide garen  

8 tot 10 uur op 72°C.
•  Pluk deze en maak aan met gebrande mosterdpoeder  

en zeewier.
•  Maak van de zwarte knoflook een crème met een  

beetje Kewpie.

Saus benodigdheden:
•  55 gram CHEF Liquid Concentrate Paddenstoel | 22202150
• 700 gram water
• 30 gram CHEF Liquid Concentrate Vegetable | 22202120
• 20 gram kombu
• 50 ml sambia azijn 
• 120 gram eidooiers

Saus bereidingswijze:
•  Voeg de kombu met een ½ teen knoflook, Liquid 

Concentrate paddenstoel, Liquid Concentrate  vegetable 
en 700 ml water. Kook in tot 50%.

•  Pak de helft van de reductie en voeg daarbij de sambia 
azijn.

•  Klop eidooiers samen met de reductie gaar en stop deze 
in een kidde met 2 patronen.

Garnering benodigdheden:
•  komkommer 
•  shiso puper
•  tuinkers

Pulled wild zwijn / zwarte knoflook crème & steamed buns
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Eend met knolselderij, rode bieten, bramen, jonge walnoot, cacao en 
Nespresso jus | 10 personen

Eend benodigdheden:
• 10 stuks eend | 32701980
• boter

Eend bereidingswijze: 
•  Laat een klontje boter bruin worden in een bakpan.  

Bak de eend kort aan op het karkas tot de huid mooi 
bruin is. 

•  Haal de eend uit de pan en gaar deze nog 6 minuten op 
160 graden door in de oven. Haal de eend uit de oven 
laat deze minimaal 15 minuten rusten. 

•  Snijd de borsten van het karkas, en warm deze net voor 
het afmaken het gerecht even kort op. Breng op smaak 
met peper en zout.

Knolselderij puree benodigdheden:
• 1 knolselderij
• boter

Knolselderij puree bereidingswijze: 
• Schil de knolselderij en snijd deze in kleine blokjes. 
• Vacuümeer met een klontje boter en zout. 
• Gaar deze in de stoomoven of roner tot ze gaar zijn. 
• Draai daarna glad in de thermoblender.

Bietenpuree benodigdheden:
• 10 bieten
• 2 liter bietensap
• klontje boter
• zout
• balsamico

Bietenpuree bereidingswijze:
•  Kook de bieten gaar in bietensap, steek met een 

parisienne boor ronde bolletjes uit en houdt deze apart. 
•  Snij de overblijfsels van de bieten in kleine stukjes. Doe 

deze in de thermoblender met een beetje kookvocht en 
draai tot een gladde puree, breng op smaak met zout en 
een beetje balsamico.

Bramencrème benodigdheden:
• 500 gram bramenpuree | 41152190
• 5 gram Agar | 25200015
• 150 gram eiwit
• 300 gram olie

Bramencrème bereidingswijze:
•  Kook de bramenpuree op en voeg de Agar toe laat  

 1 minuut doorkoken met de Agar. 
• Laat de puree met Agar op stijven tot een stevige gelei. 
•  Doe de eiwit in de blender, en maak een mayonaise met 

de olie. 
• Voeg de bramen gelei toe en draai tot een gladde crème.

Bieten bolletjes bereidingswijze:
•  Stoof de bieten bolletjes à la minute even op met 

kookvocht van de biet en een klontje boter.

Bramen stukjes benodigdheden: 
• 12 bramen

Bramen stukjes bereidingswijze:
•  Snijd deze in vieren, marineer de bramen met 

balsamico, peper en zout

Peulen benodigdheden:
• 12 peulen

Peulen bereidingswijze:
•  Haal de draden van de peulen en stoof deze à la minute 

op met een klontje boter en beetje zout.

Walnoot benodigdheden:
• 4 walnoten

Walnoot bereidingswijze:
•  Rasp de walnoten à la minute met een rasp over een 

klein hoekje van het gerecht.

Chocopoeder benodigdheden:
• 20 gram maltopoeder | 25200613
• 20 gram  cacaopoeder
• 25 gram sojaolie

Chocopoeder bereidingswijze:
•  Doe de maltopoeder en de cacao in een bekken, voeg 

de olie al roerend met een garde toe. Blijf roeren tot er 
kleine klontjes ontstaan. 

•  Serveer de poeder op het laatste moment bij het 
gerecht.

Bundelzwam benodigdheden:
• 150 gram bundelzwammen

Bundelzwam bereidingswijze:
•  Bak de bundelzwammen op in een hete pan met een 

beetje olie, voeg gelijk peper en zout toe. 
•  Voeg als laatste een klontje boter toe en bak de 

bundelzwammen tot ze mooi goud bruin zijn.

Koffiejus benodigdheden:
•  250 ml  CHEF Naturel Kalfsfond | 22201038
•  1 kopje ristretto Nespresso 

Koffiejus bereidingswijze:
•  Voeg bij de jus de veaux een vers gezette Nespresso 

ristretto toe, laat even goed door koken zodat de koffie 
zich volledig in de jus mengt.
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Hert met paddenstoelen, brandnetel, kastanje, bloemkool, aardappel en 
chips | 4 personen

Benodigdheden:
• 30 gram jonge brandnetel topjes
• 808 gram knolselderij puree
• 3 dl CHEF Naturel Fond kalf | 22201038
• 30 gram gedroogde morilles 
• boter
• 1/3 stuk bloemkool
• 2 artisjokken
•  120 gram kastanje puree (2 delen kastanje 1 deel 

knolselderij) 
• 500 gram herten filet | 32301230
• 4 stuks grote aardappelchips
• ½ romanesco
• 1 snijbiet

Bereidingswijze:
• Blancheer de brandnetel topjes zonder steeltjes.
•  Spoel koud en blender deze fijn met de knolselderij 

puree.
• Zet de kalfsfond op met de gedroogde morilles.
• Laat dit laten trekken.
• Passeer en monteer met koude boter.
•  Snijd mooie roosjes uit de bloemkool en stoof deze 

beetgaar.
• Maak de artisjok schoon.
• Pocheer deze in court bouillon beetgaar.
• Snijd deze in 8 puntjes bak deze goudbruin.
• Verwarm de kastanje puree en doe deze in een spuitzak.
•  Braad de herten filet aan in een voorverwarmde oven 

van 160 graden ca. 8 minuten (mooi rosé garen)
• Trancheer deze in 8 gelijke medaillons. 
• Snijd de overige garnituren.

pagina 12



pagina 13

Notities:



pagina 14

recept 7

Geconfijte eend / BBQ mais / Mais crème & crumble eendenhuid

Gekonfijte eendenbout benodigdheden:
• 10 stuks eenden bouten | 32400241
• 1200 ml sinaasappelsap
• 400 ml water
• 400 ml chardonnay azijn | 24001720 
• 6 stuks Ancho pepper
• 100 ml CHEF Demi-Glace | 22201065
• 500 gram uien
• 12 stuks knoflook
• 10 stuks komijn
• 5 stuks gedroogde oregano
• 5 stuks zwarte peper
• Zout

Bereidingswijze:
• Week de Ancho peper in het water voor 30 minuten
•  Mix alles samen in een blender tot een fijne saus (ook 

de rest van de ingrediënten met uitzondering van de 
eendenbouten)

• Laat dit geheel in koken tot een dikke saus / pasta
•   Wanneer de saus klaar is, koel deze dan terug en leg de 

eendenbouten hierin.
•  Gaar de eendenbouten in de saus op 72 graden Celsius 

voor gedurende 12 uur.

BBQ-mais benodigdheden:
•  1 stuk Hele mais | 34254058
•  Gebruinde boter
•  Zout
•  Gepofte knoflook

Bereidingswijze: 
•  Bak de hele mais samen met de bladeren in de oven op 

200 graden Celsius gedurende 45 minuten.
•  Haal de mais uit de oven en brand de mais met een 

brander en snijdt de mais weg van de kern.
•  Maak de mais af samen met bruine boter, knoflook en 

zout.

Mais cream benodigdheden:
•     Mais
•     Boter 
•     Sinaasappel zeste

Bereidingswijze:
• Haal het vocht uit de mais
•  Bevries de mais in een pacojet en mix het, en herhaal dit 

4 keer.
• Zeef de mais door een fijne zeef.
•  Warm de mais crème en voeg de boter en sinaasappel 

zeste toe.

Crumble van eendenhuid benodigdheden:
• 100 gram eendenhuid | 32703510
• 100 gram pistache
• 100 gram krokante mais
• 5 gram droge sinaasappel zestes
• 1 gram droge tijm

Bereidingswijze:
•  Kook de eenden huid in de oven op 140 graden Celsius 

voor 45 minuten.
• Mix alles samen in de blender.

Mais brood benodigdheden:
• 180 gram bloem
• 180 gram mais bloem
• 30 gram bakpoeder
• Zout
• 60 gram suiker
• 420 gram karnemelk
• 150 gram melk
• 3 eieren
• 75 gram eendenvet | 32800890 

Bereidingswijze:
• Mix de droge en natte ingrediënten apart
• Mix daarna de ingrediënten samen en roer deze goed.
•  Bak in een beboterde vorm voor 15 minuten op 180 

graden Celsius, daarna 40/50 minuten op 160 graden 
Celsius. De ventilator van de oven op laag zetten.

Sinaasappel gel benodigdheden:
• ½ liter sinaasappelsap
• 250 gram water
• 25 gram suiker
• 3.5 gram Agar-Agar | 25200015
• 3.5 gram Gellan | 25200051
• 0.5 gram Citras | 25200042

Bereidingswijze:
• Verwarm de sinaasappelsap 50 graden Celsius 
•  Mix de Citras, Agar-Agar, citras en gellan samen met de 

suiker.
•  Voeg alle ingrediënten al roerende toe (d.m.v. een 

staafmixer)
•  Breng alles aan de kook en laat het 2 minuten door 

koken.
• Laat het geheel goed afkoelen.
•  Als alles goed af gekoeld is, tot een gladde gel op 

draaien.
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