groot gebaar!

Zie je het al voor je? Jij tilt de (gehuurde) cloche van het groot gebraad en imponeert al je
kerstgasten. Maar natuurlijk willen ze ook spannende smaken proeven! Dus volg je onze
stappen naar onweerstaanbare kalkoen, zeebaars, varkensschouder, hertenbout
of entrecote. Voor groot gebraad doet de oven het meeste werk – van een snel kwartier
tot slow 5 uur – zo serveer je een flink stuk vlees lekker mals.
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3 UUR IN DE OVEN

WIJNTIP

Rood, volfris en kruidig:
Franse bourgeuil, pinot uit
Duitsland of Nederland en uit
koele wijngebieden van Chili,
Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

GEROOSTERDE GEPEKELDE KALKOEN MET SINAASAPPEL, KRUIDNAGEL EN STERANIJS

Pekel de kalkoen 24 uur, dan neemt hij extra vocht en smaak op.
Zo zet je straks een heerlijk malse kalkoen op tafel!
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groot gebraad.

5 UUR IN DE OVEN

35 MINUTEN IN DE OVEN

WIJNTIP

Rood, volsappig op hout gerijpt:
malbec en cabernet sauvignon uit
Chili en Argentinië, blaufrankisch
uit Oostenrijk en Hongaars rood.

WIJNTIP

Wit, volfruitig, licht-zoet, zonder
houtrijping: Zuid-Afrikaanse
chenin blanc, Franse vouvray
en rijpe Duitse riesling.
Rood, vol, sapig, zacht:
Duitse dornfelder,
Californische zinfandel,
Oostenrijkse saint-laurent.

SLOW ROASTED VARKENSSCHOUDER MET PEREN-CRANBERRY CHUTNEY

Met piment, salie en mosterd geef je varkensschouder een stevige, stoere
smaak. De friszoete, tikje bittere chutney past er perfect bij.

SMOKEY ENTRECOTE MET PAPRIKA EN WATERKERS

´ in de marinade geeft de entrecote een fijne rokerige smaak.
Pimenton
Extra lekker met zoete aardappel en geroosterde paprika!
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groot gebraad.

40 MINUTEN IN DE OVEN

50 MINUTEN IN DE OVEN

WIJNTIP

Rood, klassiekers: Italiaanse
chianti classico, Spaanse rioja
reserva, pinot noir als volnay en
vosne-romanée uit de Franse
Bourgogne, syrah uit Noord-Rhône.

WIJNTIP

Wit, frisfruitig zonder houtrijping:
Spaanse rías baixas, niet te lichte
Portugese vinho verde,
Nieuw-Zeelandse sauvignon blanc.

GEROOSTERDE ZEEBAARS MET HARINGKAVIAAR EN DRAGON

Subtiel: de kruiden trekken tijdens het bakken in het visvlees.
Een toefje zoutige haringkaviaar maakt elke hap bijzonder.

ROSÉ GEBRADEN HERTENBOUT MET WALNOTENSALSA

´ lekkerder met notige salsa.
De iets zoete wildsmaak van hert is nog
Serveer er knapperige aardappel-pompoentaartjes bij.
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VERKLARING SYMBOLEN

= begin vlak voor het opdienen

= 3 dagen (of meer) van tevoren

geroosterde gepekelde
kalkoen met sinaasappel,
kruidnagel en steranijs
hoofdgerecht (8 personen)

Begin 3 dagen van tevoren met dit recept.
1 kalkoen van ± 3½-4 kg
sap en rasp van 3 (bio)sinaasappels
3 el kruidnagels
10 steranijs*
2 el peperkorrels
30 g bloem
± 400 ml gevogeltefond (ongezouten)
500 g paarse (of truffel)aardappeltjes,
gekookt
6 el extra vergine olijfolie
8 struikjes witlof, alleen het bovenste deel,
fijngesneden
2 el appelazijn
ook nodig: keukentouw, kernthermometer
Doe de kalkoen in een passende
stap 1
afsluitbare pan of bak die in de koelkast past
(of zet hem buiten als het koud is). Schenk er
zoveel water op dat de kalkoen onder staat.
Neem de kalkoen weer uit het water. Voeg
per liter water 2 el zout toe en roer door tot
het zout is opgelost. Voeg tweederde van het
sap en de rasp toe. Kneus de kruidnagels,
steranijs en peper onder een pan of in een
vijzel en voeg toe. Kook de pekel en laat
afkoelen. Doe de kalkoen in de pekel dek de
bak of pan af en laat 24 uur pekelen.
stap 2 Haal de kalkoen uit de pekel, bind de
poten op met keukentouw en laat op kamertemperatuur komen (± 3 uur). Verwarm de
oven op 175°C. Plaats de braadslee in het
midden van de oven en braad de kalkoen in
2½-3 uur goudbruin en gaar. Bedruip elk
halfuur met het vocht uit de braadslee. Steek
een kernthermometer in het dikke gedeelte
van de kalkoen, de kerntemperatuur moet
minimaal 70°C zijn. Neem uit de pan, leg er
losjes een stuk aluminiumfolie over en laat
voordat je het vlees aansnijdt ± 20 min. rusten.
stap 3 Giet het vocht uit de braadslee in
een hittebestendige kan. Zet de braadslee
op het vuur en sprenkel de bloem over de
bodem. Roer een paar minuten goed door
met de aanbaksels van de bodem. Giet al
roerend beetje bij beetje de gevogeltefond
erbij tot een gebonden saus ontstaat. Breng
op smaak met het afgegoten vocht en het
36 delicious.

= 2 uur van tevoren

= 6 uur van tevoren

groot gebraad.

= 1 dag van tevoren

+ Kijk voor meer informatie over dit gerecht op deliciousmagazine.nl/kerst

resterende sap en rasp van de sinaasappel.
Laat nog even doorkoken, giet in een
verwarmde sauskom en houd warm.
stap 4 Verhit 3 el olie in een koekenpan
met dikke bodem. Snijd de aardappeltjes in
dunne plakjes van ½ cm. dik. Bak ze in
± 6 min. krokant. Schep de witlof om met de
resterende olie en azijn. Breng op smaak
met zout en peper en schep over de
aardappels. Lekker met haricots vert.
* Steranijs is een stervormige specerij met
een sterke anijssmaak. Koop steranijs bij de
toko, specerijenwinkels, natuurwinkels of
grotere supermarkt.
Bereiden ± 55 min. / pekelen ± 24 uur / op
kamertemperatuur laten komen ± 3 uur /
oven 2½-3 uur.

+

TIP 1 Snijd telkens maar een deel van de
kalkoen aan (genoeg voor 1x opscheppen) en
houd de rest warm onder aluminiumfolie.
TIP 2 Maak de volgende dag bruschetta’s of
sandwiches met de overgebleven kalkoen,
snijd de resterende witlof fijn en serveer met
mosterdmayonaise.

slow roasted varkensschouder
met peren-cranberrychutney
hoofdgerecht (4-6 personen)

Maak de chutney ruim van tevoren, dan
trekken de smaken goed in en is je kerstvoorbereiding easy. Chutney kun je een
jaar goed houden op een donkere plek en
na openen een maand in de koelkast.
2 doyenné du comice-peren,
geschild en in blokken
150 g verse cranberry’s
2 el fijngehakte verse geschilde gember
1 grote rode ui, fijngesnipperd
90 g lichtbruine basterdsuiker
75 ml appelazijn
2 el mosterdzaadjes
15 pimentkorrels, fijn gevijzeld
1 tl gemalen kruidnagel
6 el dijonmosterd
1½ kg varkensschouder,
op kamertemperatuur
20 salieblaadjes
10 knoflookteentjes, gepeld
Doe de peren, cranberry’s,
stap 1
gember, ui, basterdsuiker, azijn, mosterd-

zaadjes, van de piment en de kruidnagel
in een pan met dikke bodem. Voeg 1 tl zout
toe. Breng aan de kook, draai het vuur laag
en kook de chutney 20 min. tot de peer zacht
wordt. Roer regelmatig door. Laat de chutney
afkoelen, proef en voeg evt. extra zout en
peper toe. Schep de chutney in een gesteriliseerde pot en sluit af met een deksel.
stap 2 Verwarm de oven voor op 130°C.
Meng de rest van de piment met de helft
van de mosterd en wrijf er het vlees mee in.
Bestrooi het vlees rondom met zout en peper.
Steek met een scherp mesje ± 20 kleine
inkepingen in het vlees en duw er telkens
½ blaadje salie en ½ teentje knoflook in.
Snijd de rest van de salie klein. Leg het vlees
in een ovenschaal. Zet in het midden van de
oven en rooster het vlees in ± 5 uur gaar.
stap 3 Bestrijk het vlees met de rest van
de mosterd en bestrooi met de kleingesneden
salie. Snijd het vlees in dunne plakken,
serveer de chutney erbij. Lekker met witlof
en geroosterde aardappels.
Bereiden ± 40 min. / oven ± 5 uur.

+

smokey entrecote met
paprika en waterkers
hoofdgerecht, 4 personen
2 el korianderzaadjes
3 blaadjes verse laurier, fijngesneden*
3 tl gerookt paprikapoeder*
6 el olijfolie
sap en rasp van ½ (bio)citroen
3 rode paprika’s
750 g entrecote, op kamertemperatuur
(bestel een dik stuk bij de slager)
300 g zoete aardappel, geschild
2 tl komijnpoeder
1 bosje waterkers, gewassen
ook nodig: vijzel, kernthermometer
stap 1 Verhit de grill in de oven. Rooster
de korianderzaadjes in een droge koekenpan.
Stamp ze fijn in een vijzel. Voeg laurierblaadjes
en 1 tl zout toe en vijzel mee. Voeg paprikapoeder, 4 el olijfolie en citroensap en -rasp toe.
Wrijf het vlees in met de marinade. Laat het
1 uur op kamertemperatuur tot 1 nacht in de
koelkast marineren. Bestrijk de paprika’s dun
met olie. Leg ze op een bakplaat en leg ze
± 25 min. onder de grill tot ze rondom zwartgeblakerd zijn. Doe ze in een kom, dek af
met plasticfolie en laat even staan. Verwijder

het vel en maak ze schoon. Snijd de paprika
in brede repen.
stap 2 Breng evt. het gekoelde vlees in 1 uur
op kamertemperatuur. Verwarm de oven voor
op 150°C. Verhit de grillpan, rooster het vlees
rondom bruin. Leg het vlees op een bakplaat.
Snijd de zoete aardappel in plakken van 1 cm
dik en leg ze naast het vlees op de bakplaat.
Bestrooi met komijn, zout en peper en
druppel er wat olie over. Plaats de bakplaat in
het midden van de oven en braad het vlees in
± 25-35 min. medium rare, afhankelijk van de
dikte. Controleer met een kernthermometer
de kerntemperatuur van 50-52°C. Keer het
vlees tussendoor een keer om.
stap 3 Haal het vlees uit de oven, dek het
losjes af met aluminiumfolie en laat ± 10 min.
rusten. Verhoog de oventemperatuur naar
200°C en laat de aardappels doorbakken.
Verdeel ze over 4 borden en schep de paprika
erover. Snijd het vlees in dunne plakken en
serveer met een toef waterkers.
* Bestel verse laurier bij de groentewinkel
of koop bij het tuincentrum een (onbespoten)
plant. Gerookt paprikapoeder (pimentón)
koop je bij specerijenwinkels, en goede
(Spaanse) delicatessenzaken.
Bereiden ± 40 min. / marineren 1 uur tot
1 nacht / oven 25-35 min. / rusten ± 10 min.

+

TIP Wil je dit vlees in dunne plakken als
voorgerecht serveren, maak het hele gerecht
een dag van tevoren. Schep de aardappel en
waterkers om met dressing.
VARIATIE Maak bij het vlees Eke’s duivelse
saus uit delicious.12 (pag. 58). Of kijk op
deliciousmagazine.nl/kerst voor het recept.

geroosterde zeebaars met
haringkaviaar en dragon
hoofdgerecht (4-6 personen)
9 takjes peterselie
9 takjes dragon
1 teentje knoflook, geperst
1 (bio)citroen, schoongeboend
1 grote lijngevangen zeebaars*
(2-2½ kg), geschubd, schoongemaakt,
op kamertemperatuur
4 el extra vierge olijfolie
chili uit de molen (naar smaak)
1 el boter
4 bietjes, gekookt en in partjes
4 el haringkaviaar*

stap 1 Pluk de peterselie en de dragon
en bewaar de steeltjes. Snijd de kruiden fijn.
Houd 3 el dragon apart. Meng de rest met de
peterselie en knoflook. Rasp de schil van de
citroen erboven en schep het door elkaar.
Dep de vis met keukenpapier droog. Leg de
vis op een bakplaat, maak met een mes aan
beide kanten 8 inkepingen. Bestrooi de vis
aan beide kanten met zout. Druk het kruidenmengsel in de inkepingen. Snijd de citroen in
plakjes en stop ze samen met de peterselieen dragonstelen in de buikholte.
stap 2 Verwarm de oven voor op 200°C. Leg
de vis op de bakplaat. Schenk er 2 el olie
over. Maal er wat chili boven. Schuif de bakplaat in het midden van de oven en laat deze
afhankelijk van de dikte in 30-40 min. gaar
worden. Controleer de vis door met een mesje
in het dikste stuk te snijden. De vis is gaar
als het visvlees wit is en niet meer glazig.
Verwarm intussen de boter in een steelpan
en voeg de bietjes en een beetje water toe.
Leg een deksel op de pan en stoom ze warm.
Breng op smaak met zout.
stap 3 Schep de vis in mooie stukken van
de graat. Verdeel over de borden en schep de
bietjes ernaast. Schep wat haringkaviaar op
de vis en bestrooi met de rest van de dragon.
Druppel nog wat extra olijfolie over de vis.
* Je kunt dit gerecht ook met kleinere,
gekweekte zeebaarzen maken. De oventijd
voor kleine vis is 15-20 min. Haringkaviaar
koop je bij viswinkels en delicatessenzaken.
Bereiden ± 35 min. / oven 30-40 min.
VARIATIE Geef Eke’s vissaus uit delicious.12
(pag. 58) bij de zeebaars, maar dan met
half peterselie en half dragon. Of kijk op
deliciousmagazine.nl/kerst voor het recept.

rosé gebraden hertenbout
met walnootsalsa en
aardappel-pompoentaartjes
hoofdgerecht (6 personen)
6 plakjes roomboterbladerdeeg, ontdooid
130 ml olijfolie
1 takje rozemarijn, gerist
1 teentje knoflook, geperst
2-3 vastkokende aardappels, geschild
200 g flespompoen, schoongemaakt
1 kg hertenbout, kamertemperatuur
3 el boter
1 sjalotje, fijngesneden

1 el rodewijnazijn
60 g walnoten
4 el verse majoraan, grof gesneden
ook nodig: mandoline, steker 8 cm Ø
(of gebruik een glas), bakpapier,
kernthermometer
stap 1 Verwarm de oven voor op 200°C.
Leg de plakjes bladerdeeg op elkaar en rol
op een met bloem bestoven werkbank uit
tot een lap van 2 mm dik. Steek 12 rondjes
van 8 cm uit en leg ze naast elkaar met
wat tussenruimte op een bakplaat. Prik er
gaatjes in. Maak in de vijzel kruidenolie van
30 ml olijfolie, rozemarijn en knoflook.
Snijd de aardappels en pompoen op de
mandoline of met een scherp mes in flinterdunne plakjes. Leg in dunne laagjes om en
om op het deeg. Bestrooi met zout en peper
en bestrijk met wat kruidenolie. Plaats de
bakplaat in het midden van de oven en bak in
20-30 min. goudbruin en gaar. Dek losjes af
met aluminiumfolie.
stap 2 Bestrooi het vlees rondom met zout
en peper. Verlaag de oventemperatuur naar
150°C. Verhit 50 ml olie in een koekenpan
met dikke bodem en vuurbestendig handvat.
Braad het vlees rondom goudbruin aan, voeg
de boter toe. Zet de pan (of leg het in een
ovenschaal) in het midden van de oven,
braad het vlees in ± 15-25 min. (afhankelijk
van de dikte van het bout) medium rare.
Steek een kernthermometer in het dikke
gedeelte van het vlees, de kerntemperatuur
moet 48-50°C zijn. Leg losjes een stuk
aluminiumfolie erover en laat ± 10 min.
rusten voordat je het vlees aansnijdt. Zet de
bakplaat met pompoen-aardappeltaartjes
weer in de oven om op te warmen.
stap 3 Roer intussen in een kom de sjalot
en azijn door elkaar. Rooster de noten in een
droge koekenpan en hak ze fijn. Voeg noten,
marjoraan en 50 ml olie toe aan salsa. Breng
op smaak met zout en peper. Snijd het vlees
in mooie plakken. Verdeel de taartjes over
6 borden, leg het vlees ernaast en schep de
walnotensalsa erover.
Bereiden ± 45 min. + 10 min. rusten /
oven ± 50 min. d.
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