
Tamme Eendenfilet met 
kersen-portsaus en 

pastinaakpuree



Tamme eendenfilet met kersen-
portsaus en pastinaakpureeIngrediënten voor 4 personen

2 tamme eendenfilets 
1 sjalot     500 g pastinaak
125 ml kippenbouillon    150 ml slagroom
125 g kersen (diepvries)    300 ml volle melk
2 el rode port    3 knoflookteentjes
1 el honing     2 el roomboter
1 el roomboter     1 tl verse tijm
Peper en zout naar smaak   Peper en zout naar smaak

Bereiden
Schil en snijd de pastinaak in blokjes, hak de knoflookteentjes grof. Zet de pastinaak met de
knoflook en tijm samen met de slagroom, boter en de melk op niet al te hoog vuur op. Laat met de 
deksel op de pan 15 minuten rustig pruttelen (zorg dat de melk niet gaat overkoken). Haal na 15
minuten de deksel van de pan en laat het geheel nog 5 minuten door pruttelen.

Schenk de slagroom en melk uit pan (gooi niet weg!), zorg dat de pastinaak, knoflook en tijm in de
pan blijven. Pureer de pastinaak en voeg stapsgewijs kookvocht toe tot je een mooi romige puree
 overhoudt. Breng op smaak met peper en zout en zet opzij.

Snijd met een scherp mes een ruitpatroon in het vetlaagje van de eendenfilets en breng op smaak 
met peper en zout. Verhit een pan en bak de filets op het vetlaagje 6 minuten. Keer ze om en bak ze 
nog 4 min tot een kerntemperatuur van 52 - 55 graden voor medium. Haal de eendenfilets uit de pan 
en houd ze warm onder aluminiumfolie. 

Giet een beetje van het vet uit de pan tot er ongeveer 2 eetlepels overblijven. Snipper de sjalot en 
bak kort in het overgebleven vet. Voeg vervolgens de kippenbouillon, kersen, port en honing toe. Zet 
het vuur iets hoger en kook tot de saus licht stroperig is. Roer als laatste de roomboter door de saus 
heen en breng op smaak met peper en zout. 

Snijd de eendenfilets in plakken en schenk de kersen-portsaus over de filets heen. Serveer met de 
pastinaakpuree. 
 

Eet smakelijk! 




