Chartreuse
van rode biet
INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
Karnemelkmousse
300 g karnemelk, 100 g yoghurt,
6 blaadjes gelatine, 20 ml witte wijn,
300 g slagroom geklopt
WIBERG producten: Oerzout puur fijn,
Cayennepeper chilipepers gemalen, Peper wit gemalen
Chartreuse van rode biet, eend en kaviaar
400 g rode bieten, gekookt en in kleine blokjes gesneden,
440 ml tomatengelei (helder tomatensap met 10 g Aspic helder),
360 g eendenborst gerookt, gekookt en in kleine blokjes gesneden
WIBERG producten: Vanille Bourbon gemalen,
Oerzout puur fijn, Piment heel, Koriander heel, Peper wit heel
Jonge bittere sla
wilde kruiden, verse kervel, jonge sla, eetbare bloemen
WIBERG producten: Oerzout puur fijn, Walnootolie,
Frambozenazijn
Garnituur en opbouw van de chartreuse
200 g forelkaviaar

EEND EN KAVIAAR MET JONGE BITTERE SLA
BEREIDING
Karnemelkmousse
Karnemelk, yoghurt en kruiden glad roeren en zeven. Witte wijn
verwarmen, gelatine erin oplossen en ook door de massa roeren.
Schep ten slotte de slagroom voorzichtig door het mengsel.

Chartreuse van rode biet, eend en kaviaar
De rode biet met tomatengelei, vanille en oerzout op smaak
brengen. De blokjes eendenborst met tomatengelei mengen en
met fijngestampte piment, koriander en witte peper kruiden.

Jonge bittere sla
Sla wassen en marineren.

Garnituur en opbouw van de chartreuse
De karnemelkmousse 1 cm hoog in springvormen (Ø CA. 6 cm, bekleed
met folie) gieten en in de koelkast laten opstijven. Vervolgens een 2 mm
dikke laag tomatengelei die op de juiste temperatuur is, erover gieten
en in de koelkast zetten. Daarna een laag van de licht gegeleerde
rode-biet-blokjes toevoegen. Na herhaaldelijk afkoelen met nog een
laag tomatengelei overgieten om ten slotte nadat het verder is ingedikt
de gegeleerde eendenborst eraan toe te voegen. Springvormen
met een folie afdekken en ten minste 5 uur laten afkoelen.
Voor het serveren uit de vormen halen, een bolletje forelkaviaar
erop doen en met de gemarineerde sla garneren.
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