
Bospeen  

Gekonfijte eendenpoot  Perssinaasappel  

Verse gember  

Verse citroentijm  Verse bladpeterselie  

RozijnenVerse rozemarijn  

Geel mosterdzaad  Kruimige aardappelen  

Voorraadkast items

 PREMIUM  45 min. • Eet binnen 5 dagen

PREMIUM

Groentebouillon, suiker, roomboter, 
wittewijnazijn, mosterd, melk

Gekonfijte eendenpoot met rozijnen 
Met geglaceerde bospeen en aardappelpuree



Begin goed 
Vergeet niet om verse groenten en fruit te wassen 
en af te wegen voor je begint met koken.

Benodigdheden
Pan met deksel, steelpan, rasp, dunschiller, 
hapjespan met deksel, bakplaat met 
bakpapier, aardappelstamper

Ingrediënten voor 1 - 6 personen

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Bospeen* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Verse gember (cm) 1 2 3 4 5 6

Verse bladpeterselie* 
(g)

3 6 9 12 15 18

Verse citroentijm* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Perssinaasappel ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gekonfijte 
eendenpoot

1 2 3 4 5 6

Kruimige aardappelen 
(g)

250 500 750 1000 1250 1500

Geel mosterdzaad 
(tl) 10)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Verse rozemarijn* 
(takjes)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Rozijnen (g) 19) 22) 
25)

25 50 75 100 125 150

Zelf toevoegen
Groentebouillon (ml) 50 100 150 200 250 300

Suiker (tl) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Roomboter (el) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Wittewijnazijn (el) 1 2 3 4 5 6

Mosterd (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Melk (scheutje) 1 1 1 1 2 2

Peper & zout naar smaak

* in de koelkast bewaren

Voedingswaarden
Per portie Per 100g

Energie (kJ/kcal) 4651 /1112 605 /145
Vetten (g) 65 8
 Waarvan verzadigd (g) 36,0 4,7
Koolhydraten (g) 89 12
 Waarvan suikers (g) 39,8 5,2
Vezels (g) 11 1
Eiwit (g) 35 5
Zout (g) 1,3 0,2

Allergenen:
10) Mosterd  
Kan sporen bevatten van: 19) Pinda's  
22) Noten 25) Sesamzaad

1. Voorbereiden
Bereid de bouillon en verwarm de oven voor op 
200 graden. Snijd het grootste deel van het groen 
van de bospeen en schil met een dunschiller. Rasp 
de gember (zie TIP). Snijd de verse bladpeterselie 
fijn en ris de blaadjes van de citroentijm. Pers de 
sinaasappel uit. Verdeel de wortels naast elkaar 
over de bodem van een hapjespan met deksel. Zorg 
ervoor dat de wortels niet op elkaar liggen: gebruik 
eventueel meerdere pannen.

TIP: Je hoeft de gember niet te schillen. Geen rasp 
in huis? Schil de gember dan wel en snijd hem 
vervolgens fijn.

2. Bospeen glaceren
Voeg de bouillon, gember, citroentijm en 
per persoon 1 tl van de suiker en 3 el van het 
sinaasappelsap aan de hapjespan toe en laat, 
afgedekt, 15 – 20 minuten zachtjes koken. Haal 
het deksel van de pan en kook het vocht in 
5 – 10 minuten in tot een siroop. Breng op smaak 
met peper en zout en roer er 1/4 el roomboter per 
persoon door.

TIP: Voor een gelijkmatige garing is het belangrijk 
om de peen naast elkaar in de pan te leggen. Ook 
trekt de smaak van de siroop minder goed in de 
peen als je ze op elkaar legt.

3. Eendenpoot bakken
Leg ondertussen de gekonfijte eendenpoot met 
het vel naar boven op een bakplaat met bakpapier. 
Bak in 20 – 22 minuten bruin in de oven. Breng 
ondertussen ruim water aan de kook in een pan 
met deksel. Schil de aardappelen en snijd in 
grove stukken. Voeg ze toe aan de pan en kook in 
12 – 15 minuten gaar. Giet daarna af en laat zonder 
deksel uitstomen.

4. Rozijnen wellen
Breng ondertussen de wittewijnazijn, de overige 
suiker, het mosterdzaad, de verse rozemarijn, een 
snuf zout en 2 el water per persoon aan de kook in 
een steelpan op hoog vuur. Voeg de rozijnen toe en 
laat 3 - 4 minuten zachtjes koken. Haal de pan van 
het vuur en zet opzij.

5. Puree stampen
Stamp de aardappelen met de overige roomboter 
en de mosterd tot een fijne puree. Roer er een 
scheutje melk door en breng op smaak met peper 
en zout. Schep de helft van de bladpeterselie door 
de geglaceerde bospeen.

6. Serveren
Verdeel de aardappelpuree en de geglaceerde 
bospeen over de borden en leg er de gekonfijte 
eendenbout op. Garneer de eendenbout 
met de zoetzure rozijnen en bestrooi met de 
overige bladpeterselie.

Eet smakelijk!


