Chartreuse
z cervené repy
SUROVINY PRO 10 OSOB
Pěna z podmáslí
300 g podmáslí, 100 g jogurtu, 6 lístků želatiny,
20 ml bílého vína, 300 g ušlehané šlehačky
Koření WIBERG: Himalájská sůl přírodní jemně mletá,
Kajenský pepř chilli papričky mleté,
Pepř bílý mletý
Chartreuse z červené řepy, kachny a kaviáru
400 g vařené červené řepy, nakrájené na malé kostičky,
440 ml tomatového želé (rajčatová šťáva s 10 g aspiku),
360 g uzené, vařené a na kostičky nakrájené kachní prso
Koření WIBERG: Vanilka Bourbon mletá, Himalájská sůl přírodní
jemně mletá, Nové koření celé, Koriandr celý, Pepř bílý celý
Mladý hořký salát
divoké bylinky, čerstvý kerblík,
špičky mladého salátku, jedlé květy
Koření WIBERG: Himalájská sůl přírodní, jemně mletá,
Olej z vlašských ořechů, Malinový ocet
Ozdoba a servírování chartreuse
200 g kaviáru ze pstruhů

KACHNY A KAVIÁRU S MLADÝM HOŘKÝM SALÁTEM
PŘÍPRAVA
Pěna z podmáslí
Promíchejte podmáslí, jogurt a koření a směs sceďte. Bílé víno ohřejte
a nechte v něm rozpustit želatinu a vše smíchejte. Nakonec opatrně
vmíchejte smetanu.

Chartreuse z červené řepy, kachny a kaviáru
Červenou řepu dochuťte tomatovým želé, vanilkou a Himalájskou solí.
Kostičky kachního prsa smíchejte s tomatovým želé a okořeňte
drceným novým kořením, koriandrem a bílým pepřem.

Mladý hořký salát
Umyjte a naložte saláty do marinády.

Ozdoba a servírování chartreuse
Nalijte pěnu z podmáslí ve vrstvě do výšky 1 cm do kruhových forem
(Ø asi 6 cm, obložené folií) a nechte ji ztuhnout v lednici. Následně
přelijte asi 2 mm tlustou vrstvou tomatového želé a nechte vychladit.
Poté vytvořte vrstvu lehce želírovaných kostiček červené řepy. Po
opětovném zchlazení pokračujte další vrstvou tomatového želé a
nakonec, až hmota opět ztuhne, přidejte lehce želírovanou směs z
kachního prsa a nechte minimálně 5 hodin zchladit. Před servírováním
vyjměte z forem, na horní vrstvu položte trochu kaviáru ze pstruha a
ozdobte marinovaným salátem.
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