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Kaasplateau met Port 
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Geurige Bospaddenstoelensoep 
 
 

 
 
Ingrediënten:   
- 1 eetlepel boter 
- olijfolie 
- 5-6 tenen knoflook (4 gepeld en in dunne plakjes, 
2 doormidden gesneden) 
- 800 g gemengde wilde paddenstoelen, goed 
geborsteld 
- 250 g weidechampignons, goed geborsteld 
- 250 g cantharellen 
- zeezout en peper 
- 2 rode ui, gepeld, in blokjes 
- 4 stengels bleekselderij, schoongemaakt, fijngehakt 
- 3 verse laurierblaadjes 
- 50 ml brandy of cognac 
- 200 g witte rijst 
- 3 l kippen- of groentebouillon 
- 10-12 theelepels zure room 
- 2 citroen 
- 12 dikke sneetjes boerenbrood 
- cheddar of Goudse kaas, om te raspen 
- klein bosje verse bladpeterselie, fijngehakt 
- versgeraspte nootmuskaat 
- extra vergine olijfolie 
 

Voorbereiding: 
 
Bereiding: 
1 Smelt de boter met een scheutje olijfolie in een heel grote pan met antiaanbaklaag op 
hoog vuur. Doe er de in plakjes gesneden knoflook en alle paddenstoelen in. Roer 3-4 
minuten, tot de paddenstoelen beginnen te karamelliseren en het vocht verdampt is.  

2 Proef een stukje paddenstoel en voeg zo nodig peper en zout toe. Schep een derde 
van de paddenstoelen in een kleine koekenpan (liefst met antiaanbaklaag) en zet ze 
apart. Doe de ui, bleekselderij en laurierblaadjes bij de rest van de paddenstoelen in de 
grote pan en bak ze 5 minuten op matig vuur om ze een beetje zacht te maken. Giet de 
brandy in de pan, roer tot de meeste alcohol verdampt is, doe er de rijst en de bouillon 
bij en laat ze aan de kook komen. Draai het vuur laag en laat de soep ongeveer 20 
minuten zachtjes pruttelen. 
 
3 Meng intussen de zure room met de geraspte schil van een halve citroen. Roer er een 
flinke scheut citroensap en een snuf peper en zout door, en zet de room apart. Haal na 
20 minuten de laurierblaadjes uit de pan en pureer de soep in een blender of met een 
staafmixer. Proef en breng de soep op smaak met een scheutje citroensap. Op dit punt 

https://www.jamiemagazine.nl/Tips/nu-in-t-seizoen-pepers.html
https://www.jamiemagazine.nl/Tips/nu-in-t-seizoen-bleekselderij.html


kun je de soep eventueel verdunnen met een scheutje bouillon. Leg een deksel op de 
pan en houd de soep warm terwijl je met de broodjes aan de slag gaat. 
 
4 Stop de sneetjes brood in je broodrooster terwijl je de apart gehouden champignons 
in de kleine koekenpan opwarmt 
met een scheutje water, een 
scheutje citroensap en ongeveer 1 
eetlepel geraspte kaas. Wrijf de 
broodjes als de champignons goed 
heet beginnen te worden in met de 
halve tenen knoflook en schep er 
wat paddenstoelen op. Verdeel de 
soep over de kommen, roer er een 
lepel zure room met citroen door 
en leg de geroosterde broodjes 
naast de kommen soep, of op een 
aparte schaal. Bestrooi de soep en 
de broodjes met een beetje gehakte bladpeterselie en een snufje nootmuskaat, sprenkel 
er wat extra vergine olijfolie over en tast toe 

 
 



Wildzwijnracks met citrus 
 

Een wild zwijn rack kan je op verschillende 
manieren bereiden, wij kiezen voor de voor 
een marinade met sinaasappel. Het frisse van 
deze vrucht past prachtig bij de wildsmaak en 
maakt dit gerecht echt bijzonder. Daarom heb 
ik er ook voor gekozen om citrus terug te laten 
komen in de saus. Bedenkt dat de marinade 
nog een aantal uur in het vlees moet trekken. 
Begin daarom op tijd met de bereiding. 
Als bijgerecht kiezen we ook iets winters, n.l. 
een mix van broccoli, koolraap, pastinaak. 
 
Benodigdheden:  
ovenvaste schaal/braadslede 
vleesthermometer 
 
Ingrediënten vlees:  

 2000 gr wild zwijn 
rack 

 6 teentjes knoflook 
fijngesnipperd 

 125 gr boter op 
kamertemperatuur 

 2,5 grote 
sinaasappel geperst 

 rasp van 2,5 
sinaasappel 

 5 blaadjes laurier 
en 5 takjes 
rozemarijn 

 peper en zout 

Ingrediënten vlees:  

 300 gr pompoen 
in blokjes 
(zonder schil) 

 300 gr kleine 
raapjes in 
blokjes 

 2 pastinaken in 
pompoen 

 1 broccoli in 
kleine roosje 
verdeeld 

 150 gr 
oesterzwammen 
gescheurd 

 150 gr Enoki 
paddenstoel 

Ingrediënten saus: 
 

 500 gr gevogelte 
(kippen-) bouillon 

 2 eetlepels sinaasappel 
marmelade 

 het aanbaksel en de 
sappen van het 
gebraden vlees na de 
gaartijd 

 1 sinaasappel, snijd de 
schil hieraf zodat je het 
witte velletje niet meer 
ziet. Hierna heel dunne 
plakjes snijden, dit 
dient als garnering 

  



Voorbereiding vlees: 
Ontdoe de ribbetjes van het rack van het 
vlies en maak deze schoon. Kruid het wild 
zwijn rack aan beide kanten met peper en 
zout en leg in een vuurvaste ovenschaal. 
Vermeng met een vork de boter, de rasp 
van de sinaasappel en de fijngesneden 
knoflook. Smeer deze massa op het vlees. 
Leg hier de blaadjes laurier en de takjes 
rozemarijn op. Giet hier het sap van de 
sinaasappel over en zet afgedekt minimaal 

2 uur in de koelkast. 
Haal het vlees uit de koeling en verwarm de oven voor op 180° C. Plaats het vlees 
ongeveer 30 tot 40 minuten in de oven. De kerntemperatuur van het vlees schommelt 
tussen de 55 a 62°. Controleer dit met de vleesthermometer. Wanneer het vlees gereed 
is, haal het dan uit de braadslede en pak in aluminiumfolie om even te rusten en de 
sappen zich weer gelijkmatig kunnen verdelen in het vlees. 
 
Bereiding saus en bijgerecht:  
Blus de braadslede af met de bouillon, 
schraap aanbaksels los, zodat zij zich 
kunnen mengen met de bouillon. Zeef de 
vloeistof en laat deze inkoken met de 
sinaasappel marmelade. Voeg op het 
laatste moment de sinaasappelschijfjes 
toe. 
 
Kook de blokjes pastinaak, pompoen en 
raap in ongeveer 2 minuten in licht 
gezouten water beetgaar. Spoel de 
groenten daarna direct af onder koud water om verder garen tegen te gaan. Je kan dit 
eventueel wat eerder doen en gekoeld bewaren tot wanneer het vlees ligt te rusten. Bak 
de groenten in een wokpan nog even aan, voeg de paddenstoelen toe en kruid 
eventueel nog met wat zout en peper. Het is de bedoeling dat de groenten beetgaar 
blijven. 
Snijd de ribbetjes voorzichtig van elkaar los. Schik er twee of drie per bord mooi schuin 
op elkaar, schep de groenten erbij en giet een beetje van de saus erover. Maak het af 
met het sinaasappelschijfje. 

 
 

 

 

 

 

 

Wijntip 
Chateauneuf du Pape, Gigondas, Barolo, Amarone, Douro (Portugal), Californische Zinfandel, 
Tinta Baroccca (Zuid-Afrika), Toro (Spanje).  



Gratineerschotel van 
aardappelen en selderij 

 
Ingrediënten:  

 2 knolselderij 
 16 aardappelen (licht kruimig bijv. 

Koopmans blauwe) 
 
Voorbereiding: 
Schil de aardappelen en de knolselderij. 
Rasp de aardappelen en de knolselderij in 
plakken/schijven van ongeveer 3 mm dik, 
iets dunner mag ook mits de dikte van de 
aardappelschijven maar gelijk is aan die 
van de knolselderij. Spoel en droog de 
plakken. 
 
Bereiding: 
Bak beetjes aardappel en selderie in boter. Doe ze laag om laag in een beboterde 
vuurvaste schotel; kruid ze met zout en peper. Eindig met aardappelen. Leg klontjes 
boter op de aardappelen. Verwarm de oven voor op 190 °C (of regelknop 5). Bak de 
gratin in ongeveer een uur goudbruin. 
 



Terrine van zomerfruit  
 
Ingrediënten: 
 

 15 gr. gelatinepoeder  
 150 gr. frambozen  

 6 el. suiker  
 100 gr. frambozen voor het sap 
 250 gr. aardbeien  
 225 gr. ontpitte kersen 
 50 gr. aalbessen 

 
Voorbereiding: 

Week de gelatine in koud water. 

Mix de frambozen tot puree. Smelt de 
suiker in een pan met 1/2 l. water. Voeg 
de frambozenpuree toe aan de suikerstroop en zeef het vocht. 

 

Bereiding: 

Los de gelatine al roerend op in het frambozensap op een zacht vuurtje. Bekleed een 
cakevorm met folie om makkelijker te ontvormen. Giet een beetje frambozensap in de 
cakevorm en laat in de koelkast ong. 15 minuten opstijven. Schik een laag fruit op de 
gelei en overgiet voorzichtig met frambozensap tot het fruit bedekt is. Laat 30 minuten 
in de koelkast opstijven. Wissel fruit- en saplagen af en laat elke keer opstijven.  

Ontvorm de terrine. 



Coleslaw 
 
 
 
 
Ingrediënten 

 3/4 witte kool 
 1 ui 
 1 tl zout 
 1 tl suiker 

 1 tl witte peper 
 1 dl magere yoghurt 
 4 el mayonaise 
 3 el wijnazijn 
 1 mestpuntje mosterd 
 100 gr rozijnen 

 
Voorbereiding: 
Vuile bladeren van de kool halen en de kool in heel fijne reepjes snijden of raspen, met 
zout besprenkelen, 15 min laten staan, goed afspoelen en goed uit laten lekken.  
Wortel schillen en raspen. 
Ui fijn snipperen. 

Rozijnen wellen in lauw water.  

Bereiding:  

Doe mayonaise, yoghurt, zout, peper, suiker, mosterd en ui in een grote kom. Verdun 
het mengsel met azijn. Proef de dressing en indien nodig nog een beetje suiker 
toevoegen. 

Voeg nu de kool, wortel en rozijnen toe. 



Duif gegaard met truffel en 
parmaham 

 
Ingrediënten:     

 4 houtduiven 
 30 g truffel 
 6 plakken Parmaham 
 zout en peper 

 400 g witte kool 
 70 g ganzenvet 
 2 rode biet 
 Kerriepoeder 
 2 dl rode wijnsaus met kummel 
 Shiso Purple 
 Tahoon Cress 

 

Voorbereiding: 
Oven voorverwarmen op 75ºC 

Bereiding: 

Duiven vanuit de rug uitbenen alleen het onderste 
botje van de poot laten zitten. Dan doormidden 
snijden en bestrooien met peper en zout en de 
truffel. Oprollen in Parmaham en dan garen in de 
oven op 75ºC, kerntemperatuur van 62ºC. 
Garnituur van in ganzenvet gegaarde witte kool. 
Fijngesneden reepjes van witte kool maken en deze 
stoven in ganzenvet met mespuntje kerriepoeder. 
Rode biet koken en in blokjes snijden. Rode 
wijnsaus 20 minuten laten trekken met kummel en deze passeren. 

Opmaak 
Kool in vormpje drukken, dan de duif trancheren en op de kool leggen, de saus erbij en af 
garneren met blokjes rode biet en Tahoon Cress en Shiso Purple. 

 

Wijntip 

Tegen het stoere aan, kan de smaak van bereide houtduif ferm-elegante wijnen verdragen. Zoals een cru 
uit de Beaujolais, Spaanse Rioja of Navara of Vino Nobile de Montepulciano uit Italië. Een volle Bourgogne 

doet het er ook goed bij en als Rhonewijn komt de Saint-Joseph in aanmerking. Of probeer eens de 
Chileense Cabernet Sauvignon. Malbec uit Argentinië is eveneens een goed alternatief. Wijnen van de 

Merlot druif uit een aantal landen beloven vele fraaie combinaties met het houtduifje. 



Kaasplateau 
 

Witte korstkaas : Gaperon 

Witte korstkaas : Chaource 

Halfharde kaas : Morbier au lait cru 

Geitenkaas : Pouligny Saint Piere. 

Rode korstkaas : Epoisses 

Schapenkaas : Manchego DOP 

Blauwaderkaas : Blue Stilton 

 

 

 

 

 

 
Wijntip: diverse Porten 
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