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Met smaak!





Beste Foodlover,

Laat dit bundeltje een leidraad betekenen voor en meehelpen aan het succes van al uw culinaire 
creaties! 

Als slager en Chef deel ik graag enkele geheimen mee uit de keuken van Keurslager Michielsen!
Ontdek enkele basistips die u zullen helpen bij het stoven van witlof of het bereiden van kalkoen.
Ook feestelijke sauzen en andere culinaire handige weetjes komen aan bod! 

Met plezier schreef ik dit alles voor u op!
En u, … u wil ik aansporen om het vooral eens uit te testen én het te laten smaken!

Veel succes achter het fornuis!

Groetjes Dieter 

Rundsvlees    pag 4
Kalfsvlees    pag 16
Varkensvlees    pag 24
Lamsvlees    pag 32
Konijn     pag 40
Gevogelte    pag 46
Wild     pag 54
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Rundvlees van bij ons
Een doorgedreven selectie heeft ervoor gezorgd dat we vandaag 2 rundtypes kennen: de melktypes 
en de vleestypes. Sommige rassen verenigen beide kenmerken en worden dubbeldoelrassen ge-
noemd. Rundvlees is meestal afkomstig van runderen die geslacht worden wanneer ze tussen twee 
en drie jaar oud zijn. Dat kunnen stieren, ossen, vaarzen of koeien zijn. Het vlees kan naargelang het 
type dier, de fokmethode en de leeftijd een verschillende smaak en textuur hebben. 

België telt verschillende vleesrassen. Het bekendste is het Belgisch Witblauw en dankt zijn naam aan 
de egaal witte kleur met blauwschijnende vlekken. De duidelijk herkenbare billen bevatten zeer veel 
vlees. Belgisch Witblauw wordt daarom ook vaak dikbil genoemd. Het vlees is zeer mager, bevat 
slechts 2% vet en is ook zeer mals met fijne spiervezels.

Rundvlees
Rundvlees levert eiwitten met een hoge biologische kwaliteit. Het is een goede leverancier van 
B-vitaminen (B3, B6 en vooral B12) en in het bijzonder ook van de mineralen ijzer en zink. Deze 
mineralen worden uit vlees veel efficiënter opgenomen dan uit plantaardige voedingsmiddelen. 
Zoals bij elke vleessoort zijn er ook binnen het ruime assortiment van rundvlees stukken die mager, 
gemiddeld vet of vet zijn.

Bron: www.lekkervanbijons.be
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Antwerps stoofvlees met “De Koninck” bier

Ingrediënten
1,2 kg stoofvlees (van de spier) “K” ✺ 1 grote ui ✺ 2 sjalotten ✺ 2 laurierblaadjes “K” ✺ 2 teentjes 
look ✺ 1 boterham met mosterd ✺ 2 flesjes “De Koninck” bier ✺ 400g verse tomatenblokjes of een 
blikje tomatenblokjes Elvea 400 ml “K” ✺ 2,5 dl bruine fond “K” ✺ boter ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bak het vlees mooi bruin aan in de boter (in drie tijden), kruid bij met peper van de molen en een 
beetje zout naar smaak. Deglaceer de pan telkens met een weinig bruine fond en zet het vlees in 
een grote pot. Fruit de ajuin, sjalot en look aan en voeg bij het stoofvlees. Giet de flesjes “De Ko-
ninck” bier en de resterende bruine fond toe. Voeg de tomatenblokjes, de boterham met mosterd, 
tijm en laurier toe. Laat het geheel op een zacht vuurtje gedurende 1 ½ uur à 2 uur garen. Wanneer 
het vlees gaar is, bind de stoverij eventueel bij met roux en kruid verder af met peper uit de molen 
en zout naar eigen smaak.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Stoofvlees op Vlaamse wijze

Ingrediënten
1 kg rundsstoofvlees “K” ✺ 2 uien ✺ 2 laurierblaadjes “K” ✺ 1 takje tijm ✺ 2 dl bruinbier ✺ 
4 boterhammen besmeerd met mosterd ✺ Maizena “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bak het vlees in kleine porties aan in de pan. Stoof de ui mooi glazig en schep het gebakken stoof-
vlees bij de ui. Doe een schepje water in de pan om het bakvocht los te koken. Voeg tijm, laurier, 
brood met mosterd en het bruinbier toe. Kruid bij met peper en zout naar wens en zet op een zacht 
vuur onder deksel gedurende 1u30 à 2u. Roer regelmatig om. Indien nodig het stoofvlees lichtjes 
binden met de Maizena en bij kruiden naar smaak.

Tip: vraag aan uw keurslager lekkere stoofvleeskruiden die peper en zout kunnen vervangen.
Serveersuggestie: Lekker met verse gemengde sla, tomaat, frietjes en zelfgemaakte mayonaise. 

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Koop steeds vlees in functie van de uiteindelijke bereiding. Het heeft geen zin filet pur te kopen 
als je een stoofpotje gaat bereiden. Anderzijds koop je voor een gegrilde steak best vlees van een 
goeie kwaliteit. 
Voor stoofvlees kan je verschillende soorten vlees gebruiken. De spier is zoals ze in de volksmond 
“draadjesvlees” zeggen, maar zeer lekker van smaak. Gebruik je de schouder of endvogel dan is 
het sneller klaar. 

Vleeskeuze?

op z'n Vlaams
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Altijd feest 
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Rosbief

Ingrediënten
Een rosbief van een dikke kilo “K” ✺ 150g boter “K” ✺ een sjalot ✺ tijm ✺ 250 ml bruine fond “K”✺ 
peper en zout “K”

Bereiding
Verwarm de oven voor op 280°C. Smeer de bodem van een braadslee in met de helft van de boter. 
Pel de sjalot fijn en leg in de braadslee. Leg het vlees in de braadslee en strijk de bovenkant van 
het vlees in met de rest van de boter. Zet 15 minuten in het midden van de oven. Het vlees kan 
nu goed aanbakken. U kan natuurlijk ook het vlees eerst aan alle kanten dichtschroeien in een pan 
op een heet vuur en dan in de oven plaatsen. Breng na het aanbakken de oventemperatuur op 
200°C. Doe 2 eetlepels bruine fond in de braadslee en zet opnieuw in de oven gedurende 25 à 30 
minuten. Lepel regelmatig braadjus over het vlees zodat het mooi sappig blijft. Kruid goed af met 
peper van de molen en zout. Laat na de braadtijd het vlees enkele minuten rusten onder alumini-
umfolie. Doe de braadjus in een steelpan. Blus dan de braadslee met enkele eetlepels bruine fond 
en schraap alles goed los en doe eveneens in de steelpan. Laat 3 minuten koken. Zeven, kruiden 
met peper van de molen en zout. Werk de saus af met enkele klontjes koude boter. Goed kloppen 
tot de saus mooi glad is en serveer met de in plakken gesneden rosbief. 

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen



Steak Stroganoff

Ingrediënten
4 steaks van ca 180g elk “K” ✺ 250 ml room ✺ 1 kleine ui, fijn gesneden ✺ 1 sjalot, fijn gesneden ✺ 
2 eetlepels ketchup “K” ✺ 1 eetlepel tomatenpuree “K” ✺ 3 eetlepel wodka ✺ 1 grote rode paprika 
✺ 250g champignons ✺ 250 ml gevogelte bouillon “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Fruit de ui en sjalot aan in de pan. Voeg na 5 minuten de rode paprika toe en 5 minuten later de 
champignons. Blus het geheel met de wodka, zet op een zacht vuur, voeg de room, ketchup, puree 
en bouillon toe en laat even doorkoken om daarna gedurende 5 minuten zachtjes te laten inkoken. 
Kruid af met zout en peper van de molen. Bak de steaks saignant, de juiste bakwijze vind je terug 
op pagina 14 en serveer met de Stroganoff saus.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Steak Tagliata

Ingrediënten
850g entrecote “K” ✺ 3 dl olijfolie “K” ✺ 1 rode ui ✺ 1 paprika ✺ 500g ruccola ✺ 1 bakje waterkers 
✺ ½ busseltje platte peterselie ✺ ½ busseltje bieslook ✺ 5 eetlepels balsamico-azijn “K” ✺ zout 
(fleur de sel) “K” ✺ zwarte peper van de molen “K”

Bereiding
Meng de balsamicoazijn, zout, zwarte peper van de molen en de olijfolie. Zet de helft van de vinai-
grette opzij. Marineer het vlees op voorhand in een kom gedurende 5 minuten. Haal het vlees uit de 
marinade en dep droog. Verwarm de pan of grillplaat goed voor en bak het vlees mooi bruin aan 
de twee zijde. Reken ca. 4 minuten per zijde opdat de binnenkant nog rosé is. Giet de helft van 
de vinaigrette samen met de fijn gesneden rode ui, paprika, ruccola, waterkers, bieslook en platte 
peterselie in een kom en meng goed. Snij het vlees in schuine schijfjes en dresseer op een bedje 
van de gemende sla. Giet de resterende marinade in de pan en verwarm zachtjes. Werk af met 
fleur de sel, zwarte peper en een weinig bakvocht van de entrecote. 

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Het meest verfijnde, meest smaakvolle en kostbaarste zout ter wereld, dat is fleur de sel. 
Het geeft uw gerechten een exclusieve toets en een verfijnde smaak. Fleur de sel wordt op 
duurzame wijze gewonnen en is 100% natuurlijk en ongeraffineerd. Bovendien is dit enigszins 
vochtige zeezout rijk aan natuurlijke mineralen als calcium, magnesium en jodium, maar vrij 
van kunstmatige additieven.

Italiaanse topper

Fleur de sel
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Lekker rundvlees, dat moet rijpen!

Het rijpingsproces
Rundvlees wordt vaak te vers gegeten. Om de smaak van rundvlees echt tot zijn recht te laten 
komen, is het nodig dat het vlees enkele weken rijpt, zoals dat vroeger gebruikelijk was. Het vlees 
rijpt in een speciale koelcel waar de luchtvochtigheid, luchtcirculatie en temperatuur nauwlettend 
in de gaten gehouden worden. In de periode van rijpen blijft het vlees in het been, wat de smaak 
nog meer ten goede komt. Deze wijze van vlees rijpen duurt minimaal 21 dagen en noemen we ‘ 
dry aging’. 
In de periode dat het vlees rijpt ontstaat een zwarte korst rondom het vlees. Deze korst beschermt 
het vlees tegen indrogen en bacterievorming. Gedurende de rijpingsperiode verliest het vlees 
30% van zijn vocht en breken de natuurlijke enzymen het spierweefsel af. Hierdoor wordt het vlees 
malser van structuur en de smaak intenser.
Wanneer het vlees uit de speciale ‘dry aging’ koelcel komt is het nog niet klaar voor consumptie. 
Door het rijpen voelt het vlees hard en droog aan en oogt het zwart aan de buitenkant. Wanneer 
het zwarte, droge gedeelte wordt weggesneden verschijnt er een prachtig, helder, boterzacht, 
rood stukje vlees.

Keuze van vlees
Vlees dat gemarmerd is (doortrokken van vet), heeft een geschikte vet-coating die bederf tegen-
gaat. Het is ook beter als de botten in het vlees blijft zitten zodat het rondom zo min mogelijk 
wordt beschadigd en ingesneden. Op die manier blijft de kern van het vlees beter beschermd. 
Entrecote, rib-eye, cote de boeuf, T-bone steank en biefstuk lenen zich hier perfect toe.

Bereiding
Het vlees mag nooit op een te hoge temperatuur gebakken worden anders wordt het taai. Even 
dichtschroeien en zachtjes rosé laten worden is voldoende. 
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Bleu: Het vlees is gewoon dichtgeschroeid. Voor de rest is het nog zo goed als 
rauw, maar wel warm vanbinnen. 47°C - 3 min (Bak het vlees 1,5 minuut aan 
beide kanten op een hoog vuur.)
Saignant: Saignant kan je makkelijk herkennen doordat het vlees in de pan let-
terlijk begint te bloeden. De rand is al wat gegaard, maar de kern blijft mooi 
rood. 50 tot 52°C - 5 min (Bak het vlees eerst bleu, bak dan nog 1 minuut aan 
elke kant.)
A point: Letterlijk betekent het op punt. De kern is minder rood, wat naar rosé 
toe. 60°C - 7 min (Bak het vlees eerst bleu,bak dan nog 2 minuten aan elke 
kant.)
Bien cuit: Bien cuit betekent geen kleur meer. Vanbinnen is het vlees 100% 
doorbakken. Deze bakwijze is enkel geschikt voor dunnere steaks. 70°C - 9 min 
(Bak het vlees eerst bleu, bak dan nog 3 minuten aan elke kant.)

Bron: VLAM

Zo bak je een steak zoals je hem graag hebt
Haal de steak enige tijd op voorhand uit de koelkast om een koude kern te vermijden. Dep hem 
droog: dan krijg je een nog mooier korstje. Doe de boter in een hete pan en wacht tot het schuim is 
weggetrokken. Gebruik die tijd om de steaks te kruiden. Laat het vlees anderhalve minuut bakken op
hoog vuur vóór je het omdraait. Alleen zo krijg je een mooi korstje en de lekkere smaak van goed 
gebakken vlees. Doe hetzelfde op de andere kant voor een ideale bleu. Wil je de steak meer gegaard, 
draai dan na die eerste 3 minuten het vuur lager. Rustig verder garen voorkomt een droge buitenkant. 
Met 1 minuut extra aan beide kanten is het vlees saignant. Voor à point of bien cuit doe je er nog eens 
respectievelijk 1 of 2 minuten bij. Maar dit is natuurlijk geen exacte wetenschap, de echte gaartijd 
hangt af van de structuur van het vlees, de pan, de sterkte van het vuur… Laat het vlees rusten op een 
warm bord, losjes met aluminiumfolie afgedekt, even lang als het gebakken werd. Zo kan het vlees 
zich ontspannen en krijgen de sappen de kans om zich opnieuw over het volledige stuk te verdelen.

Bron: VLAM

Bakwijze

Bakken
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Bij Keurslager Michielsen krijg je een ruime keuze aan vers rundvlees uit binnen- en buitenland.
Dit is een greep uit ons assortiment dat afhankelijk van de vraag en aanvoer, verkrijgbaar is:

Belgisch Witblauw: mager, mals en sappig dankzij de fijne spiervezels. (België)
Blonde d’Aquitaine: smaakvol en fijndradig van structuur. (Frankrijk)
Limousin: mager met een uitgebalanceerde en pure smaak. (Frankrijk)
Aubrac: een malse en kruidige smaak, heeft karakter en verfijning. (Frankrijk)
Montbéliarde: krachtig en enorm smaakvol. (Frankrijk)
Charolais: mals, smaakvol met een vleugje peterselie. (Frankrijk)
Rubia Gallega: een complexe smaak, met toetsen van boter en kruiden. Het vlees is doorgaans 
sterk gemarbreerd. (Spanje)
Simmental: een zachte en fijne smaak. Het vlees is mooi met vet dooraderd. (Zwitserland)
Holstein: de structuur is vezelig, maar toch mals. Sterk dooraderd, ideaal voor rijping. (Hongarije)
Chianina: fijne smaak, lichtjes gezouten én bijzonder mals. (Italië)
Flaminio: topkwaliteit met complexe en verfijnde smaken, gemarbreerde structuur. (Italië)

Rundrassen
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Kalfsvlees
Kalfsvlees is afkomstig van het jonge rund. Volgens een Europese Verordening mag het rund niet 
ouder zijn dan 8 maanden wanneer het geslacht wordt. Door zijn jeugdige leeftijd en zijn speciale 
voeding is kalfsvlees mals, sappig en blank van kleur. Jonge dieren hebben relatief weinig bindweef-
sel, waardoor het vlees mager en licht verteerbaar is.

Lekker klaarmaken
Kalfsvlees heeft een fijne smaak en textuur en wordt culinair zeer gewaardeerd zowel in bekende, 
klassieke bereidingen als in de moderne keuken.
Vermijd al te sterke kruiden of specerijen. Ze zouden de zachtheid van het kalfsvlees teniet kunnen 
doen. Zachte sauzen met room passen uitstekend bij kalfsvlees. Wanneer kalfsvlees een vetrandje 
vertoont, verwijder dit dan pas na het bakken. Op die manier blijft het vlees sappiger en malser. 
Kalfsvlees heeft een korte baktijd.

Op je gezondheid
Kalfsvlees is doorgaans mager tot zeer mager vlees. Het is rijk aan eiwitten, die goed verteerbaar 
zijn en een hoge biologische kwaliteit hebben, en een goede leverancier van B-vitaminen (vooral 
van B3 en B12) en van selenium en zink.

Bron: www.lekkervanbijons.be
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Een delicatesse

De zwezerik is een klier die alleen voorkomt bij jonge dieren, zoals kalveren tot twee jaar. Het be-
staat uit twee delen: een rond deel van het hart en een langwerpig deel van de hals. Het gewicht 
van de onderdelen is ongeveer 200 tot 300 gram bij kalveren. De hartzwezerik is over het alge-
meen malser en beter van kwaliteit dan de halszwezerik. Zwezerik is erg mager vlees. Het bevat 
weinig vet en veel eiwitten, fosfor en zink. Bovendien bevat het vlees, gek genoeg, vitamine C.

Kalfszwezeriken met mosterdsaus en champignons

Ingrediënten
800g zwezeriken “K” ✺ 350g Paris Blonde ✺ 2 dl room “K” ✺ 2 eetlepels graanmosterd “K” ✺ 
gevogelte bouillon “K” ✺  roux “K” (40g boter en 60g bloem) ✺ peper en zout “K”
Voor de bouillon: wortel ✺ selder ✺ tijm ✺ laurier “K”

Bereiding
Vraag aan Keurslager Michielsen mooie zwezeriken van de keel of het hart. Leg de zwezeriken in 
een pot en bedek met selder, wortel, tijm, laurier en kruid af met peper en zout. Zet het geheel 
onder met water en breng aan de kook. Eens de bouillon kookt, op een zacht vuurtje zetten ge-
durende 20 minuten. Haal de zwezeriken uit de bouillon en laat afkoelen om vervolgens de over-
tollige vliesjes te verwijderen. Wanneer de bouillon lauw is, leg de zwezeriken terug in de bouillon 
en laat een nacht trekken. 
Bak de champignons tot ze mooi bruin zien. Bewaar de braadvocht en voeg de room en bouillon 
toe. Breng aan de kook en bind de saus met de roux. Eens de gewenste dikte mag de saus niet 
meer koken. Voeg de mosterd en champignons toe en roer goed om. Kruid bij met peper en zout 
naar wens.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

De zwezerik
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Slow cooking 
Osso Bucco Milanese

Ingrediënten
4 kalfsschenkels “K” ✺ 4 wortelen ✺ 1 soepselder ✺ 1dikke ui ✺ 2 blikken tomatenblokjes 400 ml “K” 
✺ 1 theelepel passata “K” ✺ 1 soeplepel tomatenpuree “K” ✺ 4 teenjes look ✺ 2 dl witte wijn “K” ✺ 
olijfolie “K” ✺ bloem ✺ tijm ✺ laurier (5 blaadjes) “K” ✺ ½ citroen ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Vraag aan uw Keurslager 4 gelijke kalfsschenkels mooi ingesneden om opkrullen tegen te gaan. 
Kruid de kalfsschenkels met peper en zout en draai ze door de bloem. Klop het overtollige bloem af. 
Verhit een baadslede met olijfolie en bak de kalfsschenkels mooi bruin. Haal uit de braadslede en bak 
in het bakvet van de kalfsschenkels de in blokjes gesneden groenten (wortel, selder, ui, look) mooi 
glazig. Blus met de witte wijn en voeg de passata, tomatenblokjes, tomatenpuree, tijm, laurier en ci-
troenschil toe.  De citroenschil snij je in fijne sliertjes en laat je eerst 5 minuten koken in kokend water. 
Kruid het geheel met peper van de molen en zout en laat gedurende 10 minuten op een zacht vuur 
trekken. Leg de kalfsschenkels erin, goed onder de groenten. Dek het  geheel af met aluminiumfolie. 
Plaats gedurende 2 ½ uur in een voorverwarmde oven op 180°C. Het gerecht is klaar wanneer het 
vlees van het beentje los komt. 
Serveersuggestie: lekker met boterpasta.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen O
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Kalfsblanquette met champignons en balletjes

Ingrediënten
750g mager kalfsvlees van de borst of endvogel “K” ✺ 250g gemengd of kalfsgehakt voor de bal-
letjes “K” ✺ 350g champignons in 4 gesneden ✺ 2 ajuinen ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ 1,5 dl room “K” 
✺ 2 eierdooiers ✺ 1,5 dl witte wijn “K” ✺ gevogelte bouillon “K” ✺ roux “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Fruit de ui zachtjes aan. Blus met de witte wijn en voeg de tijm, laurier en 650 ml bouillon toe, 
breng aan de kook. Je kan ook 650 ml water nemen en 1/3de bouillonblokje aan toevoegen. Wan-
neer de bouillon kookt voeg het vlees toe en laat even opkoken. Zet op een laag vuur en schep het 
witte schuim regelmatig bovenaan af. Laat op een zacht vuur gedurende ca 40 minuten koken. Bak 
de champignons in de pan, giet in een zeef en voeg het bakvocht aan de stoverij toe. Wanneer het 
vlees gaar is, schep het uit de saus en leg het bij de champignons. Bind het vocht af met blanke 
roux of zelfgemaakte roux. Kruid de saus af met peper en zout. Klop de room met de eierdooier 
glad en roer onder de saus. Giet de saus over het vlees. Draai kleine balletjes van het gehakt en 
kook ze in licht gezouten water. Als ze gaar zijn, meng ze onder de blanquette.
Tip: champignons kunnen vervangen worden door diverse seizoengroenten zoals prei, asperges, 
broccoli, worteltjes, bloemkool, enz …  

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Tijdloos
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Jouw eigen roux maken, eenvoudiger dan je denkt

Om je eigen roux te maken heb je boer en bloem nodig. De juiste verhouding voor de meeste 
gerechten in ons kokkerellen-boekjes is 40g boter en 60g bloem. Verwarm de boter in een pan 
met dikke bodem tot de boter stopt met “bruisen”, zorg ervoor dat de boter niet verkleurt. Zet het 
vuur lager en voeg de bloem toe. Roer het mengsel goed om met een spatel. Blijf roeren tot het 
mengsel terug goed warm is. Nu is de roux klaar om toe te voegen aan uw soep of saus.

Roux



Sa
u

ze
n

Champignonsaus

Ingrediënten
250g champignons fijn gesneden ✺ 250 ml bruine fond “K” ✺ 200 ml room “K” ✺ bruine roux “K” 
✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bak de champignons mooi bruin in de pan (kruid met peper en zout) en blus met de bruine fond. Laat 
5 minuten op een zacht vuur inkoken. Voeg de room toe en laat nog 5 minuten zacht inkoken. Bind 
eventueel bij met de bruine roux tot de gewenste dikte en kruid af met zout en peper van de molen.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Altijd succes

Uw eigen bruine fond maken

Ingrediënten
2,5 kg rundbeenderen “K” ✺ 2 wortelen ✺  1 grote ui ✺ 1 soepselder ✺ 6 kruidnagels “K” ✺ 400g 
tomatenpuree “K” ✺ tijm en laurier “K”

Bereiding
Bak gedurende ca. 35 minuten de beenderen mooi bruin aan in een voorverwarmde oven op 220°C. 
Was de wortelen en selder en snij ze in grote stukken. Vermeng ze met de tomatenpuree en verdeel 
het geheel over de beenderen. Snij de ui in twee en prik de kruidnagels in de ui, leg boven op de 
beenderen. Laat groenten, ui en tomatenpuree nog even mee drogen gedurende 15 minuten op 
180°C. Hoe droger en bruiner, hoe beter het resultaat. Maar zorg dat het niet verbrandt. Schep 
het geheel in een pot en zet onder met water. Voeg tijm en laurier aan toe. Laat even opkoken om 
vervolgens op een heel laag vuur 12 uur te trekken. Giet daarna het geheel door de zeef en ontvet. 
Tip: laat je 4 tot 5 uur nog verder inkoken, krijg je een glace. 

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Eenvoudig
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Kalfslapje 
Saltim Bocca

Ingrediënten
8 dunne kalfslapjes (vraag aan Keurslager Michielsen om met de machine te snijden op stand 4) “K” ✺ 
8 sneetjes Prosciutto “K” ✺ salie ✺ 100 ml witte wijn “K” ✺ goede boter “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bereiding:
Leg de kalfslapjes mooi open en beleg met de Prosciutto en 2 blaadjes salie. Vouw dicht en steek 
vast met een cocktailprikker. Bak de kalfslapjes mooi bruin gedurende 4 minuten aan elke kant in 
de goede boter. Neem uit de pan en blus met de witte wijn. Kruid bij met peper en zout. Bind de 
vocht indien gewenst met Maizena en werk af met een beetje fijn gehakte salie.
Serveersuggestie: lekker met verse pasta.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen Sa
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Het varken
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Wat is jouw favoriet: een zondags gebraad, een oosterse wok of een geurige barbecue? Of je nu 
houdt van klassieke gerechten op grootmoeders wijze of trendy cooking: met varkensvlees van bij 
ons kun je alle kanten uit.

Varkensvlees van bij ons
Het varkensvlees van vandaag is meestal afkomstig van varkens die geslacht worden als ze ongeveer 
6 maanden oud zijn en 100 kg wegen. Het fijnste vlees komt van varkens die een afwisselende voe-
ding krijgen. Goed varkensvlees is mals, sappig en blank tot roze van kleur, heeft een onderhuidse 
vetlaag en is weinig vetdooraderd. 
In België worden er momenteel vier Belgische rassen erkend: het Belgische Landras, het Belgisch 
Negatiefras, het Piétrainras en het Belgische Large White-ras. Andere varkensrassen die ook bij ons 
aan een opmars bezig zijn, zijn o.a. Duroc, Duke of Berkshire en Mangalica…

Goed bewaren
Gemalen of gehakt vlees is 1 dag houdbaar, vlees in porties gesneden 2 dagen en gebakken en 
gebraden vlees 3 tot 4 dagen. In de diepvries bewaar je het best niet langer dan 3 maanden.

Bron: www.lekkervanbijons.be
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Varkenswangen met donkere Leffe 

Ingrediënten
1 kg opgekuiste varkenswangen “K” ✺ 2 uien (grof snijden) ✺ 500 ml bruine fond “K” ✺ 3 boterham-
men wit ✺ 2 eetlepels straffe mosterd “K” ✺ 3 flesjes donkere Leffe ✺ 500g champignons naar keuze 
(vaste) in 4 gesneden ✺ 4 wortelen in schijfjes ✺ olijfolie “K” ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Haal de varkenswangen tijdig uit de koelkast en kruid met peper en zout. Giet een flinke scheut 
olijfolie in de pan en bak mooi bruin aan in de pan. Blus met de bruine fond en het Leffe bier. Vul 
eventueel verder aan met water tot de wangenvolledig onder staan. Bak de uien mooi bruin in de 
pan en voeg toe. Smeer de boterhammen in met de mosterd en leg boven op de stoverij samen 
met de tijm en laurier. Laat gedurende ca 1 uur en 15 minuten stoven onder deksel tot de wangen 
bijna gaar zijn. Voeg de worteltjes de laatste 20 minuten toe en laat ze mee stoven. Bak de cham-
pignon mooi bruin en giet ze samen met de bakvocht bij de stoverij. Bind met bruine roux en kruid 
naar smaak bij met zout en peper uit de molen.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Met bier

Zwart, wit, groen of rood. Welke kleur gebruik je wanneer?

Zwarte peper: De smaak van zwarte peper is pittig en aromatisch.
Witte peper: Witte peperkorrels smaken iets minder pittig dan zwarte peper.
Groene peper: Groene peper wordt ook wel ingelegd in zuur. De smaak is kruidig en minder pittig 
dan zwarte en witte peperkorrels. Ze worden dan ook wel heel gebruikt in bijvoorbeeld groene 
pepersaus.
Rode peper: Rode peper heeft een wat citrusachtige smaak en is daarom geschikt voor het op 
smaak brengen van bijvoorbeeld visgerechten.
Roze peper: Roze peperkorrels zijn niet afkomstig van de peperplant en zijn dus eigenlijk geen ech-
te peper. Het zijn de koraalrode bessen van Schinus terebinthifolius, een heester uit Zuid-Amerika. 
De bessen worden geplukt als ze nog groen zijn en gedroogd. Ze smaken zoet, aromatisch en een 
beetje pittig. In de pepermengels waarin zwarte, witte, groene en rode korrels gemengd zijn, zijn 
de rode korrels eigenlijk roze korrels.

Zoveel soorten
W

an
ge

n
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Normandisch varkenshaasje

Ingrediënten
1 gevuld varkenshaasje ca. 800g à 900g “K” ✺ 250 ml room “K” ✺ 3 appels (Granny Smith) ✺ Armag-
nac of Cognac ✺ 1 soeplepel roze peperbolletjes “K” ✺ 1 potje bruine fond “K” ✺ peper en zout“K”

Bereiding
Kleur het varkenshaasje mooi bruin in de pan en laat verder garen op een laag vuurtje onder deksel 
gedurende 15 minuten. Flambeer de pan met Cognac of Armagnac. Neem het varkenshaasje uit 
de pan en hou warm in aluminiumfolie in de voorverwarmde oven gedurende max. 10 minuten 
op 150°C. Voeg de bruine fond toe en laat zachtjes inkoken met de room. Binden met maïzena 
Express of roux en werk af met roze peperbolletjes, peper van de molen en zout. Snij de appeltjes 
fijn en bak kort (ca 1 minuut) in de pan. Voeg de saus toe. 
Serveersuggestie: lekker met kroketjes.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Rosé 

Va
rk

en
sh

a
Varkensvlees, vet?

Varkensvlees wordt nog vaak onterecht bestempeld als vet en calorierijk. Verschillende vleesstuk-
ken van het varken bevatten nochtans niet meer vet dan het vlees van andere dieren. Een var-
kenshaasje en een varkensmignonnette zijn zeer mager en doorstaan perfect de vergelijking met 
kippenvlees en mager rund- en kalfsvlees (ongeveer 2 g vet per 100 g).

Gezond
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Peper
Varkenshaas medaillons met peperroomsaus

Ingrediënten
4 varkenshaas medaillons ca. 180g “K” ✺ 8 sneetjes ontbijtspek “K” ✺  1 fijn gesnipperd sjalotje ✺ 
2 eetlepels groene peperbolletjes op sap “K” ✺  ½ theelepel mosterd “K” ✺ 100 ml room “K” ✺ 
1 theelepel gebroken zwarte peper “K” ✺ 2 eetlepels Cognac ✺ 500 ml bruine fond “K” ✺  bruine 
roux “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bereidingswijze: Fruit de sjalot mooi fruitig aan samen met de zwarte gebroken peper. Blus met 
de Cognac. Voeg de bruine fond toe en laat zacht tot 1/4de inkoken. Zeef het geheel. Voeg de 
room toe maar laat niet opkoken. Bind de saus met de bruine roux. Kruid naar smaak met peper 
uit de molen, zout en een halve theelepel mosterd. Spoel de groene peperbolletjes. Droog ze 
af en meng onder de saus. Omwikkel de varkenshaas medaillons met ieder 2 plakjes ontbijtspek 
en bestrooi met peper en zout.  Bak ze in een beetje olijfolie gedurende ca.  7 minuten rondom 
bruin. Het varkenshaasje mag binnenin nog rosé zijn.  

Tip: de groene peperbolletjes kan vervangen worden door roze peperbolletjes  

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

❘ 29 ❘



Varkenskotelet
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Zo bak je een varkenskotelet nog sappiger

Koud vlees moet je veel langer verhitten om het tot in de kern te garen. Hoe langer de verhitting, 
hoe meer sappen uit het vlees geduwd worden en hoe droger het resultaat dus. Haal daarom ook 
varkensvlees enige tijd op voorhand uit de koelkast. 

Dep het vlees droog om een nog mooier korstje te krijgen. Doe de boter in de hete pan en wacht 
tot het schuim is weggetrokken. Kruid intussen het vlees met peper, zout en – net als grootmoeder 
vroeger – een vleugje nootmuskaat. Dit ondersteunt de smaak van het varkensvlees.

Laat het vlees 2 minuten bakken op hoog vuur vooraleer je het omdraait. Je wil tenslotte een 
mooi korstje en de lekkere smaak van goed gebakken vlees. Bak ook de andere kant 2 minuten op 
hoog vuur. Verlaag dan het vuur om rustig verder te garen en het vlees sappig te houden. Want 
hoe hoger de temperatuur, hoe meer sappen verloren gaan. Haal het vlees uit de pan net voor het 
volledig gegaard is. Laat het vlees mooi tot aan het een nagaren op een warm bord, losjes met 
aluminiumfolie afgedekt.

Rustig garen is vooral voor mager vlees als filetkoteletten of mignonnettes van belang. Met vet 
dooraderde koteletten uit de lage rib of de spiering kunnen iets harder gebakken worden. Omdat 
het vet voor sappigheid van binnenuit zorgt, zijn ze ook zeer geschikt om te grillen.

Tip: Een randje vet helpt te voorkomen dat varkensvlees uitdroogt tijdens het bakken. Het is een 
extra garantie voor een mals, sappig stukje vlees met meer smaak. Na het bakken snijd je het 
vetrandje weg, als je dat wenst. Laat je ook niet afschrikken door meer vetdooraderd vlees zoals 
spiering. Het vet smelt tijdens het bakken weg en zorgt voor extra sappigheid van binnenuit en 
voor een vollere smaak.

Bron: VLAM
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Gebraad
Zo maak je het heerlijkste varkensgebraad klaar 

Haal het vlees 20 minuten op voorhand uit de koelkast. Verwarm de oven intussen tot 200°C. Laat 
een eventueel vetrandje aan het vlees zitten tot na het braden. Dit smelt tijdens het braden weg en 
zorgt voor extra smaak en sappigheid. 

Kruid het vlees op het allerlaatste moment en schroei het rondom dicht in hete boter. Doe het ge-
braad in een ovenschaal en giet er het bakvet overheen. Leg er enkele klontjes koude boter of grof 
gesneden groenten bij. 

Draai de oven terug naar 180°C en braad het vlees 15 minuten. Verlaag de temperatuur dan naar 
150°C en bak nog eens 45 tot 50 minuten, afhankelijk van de diameter van het vlees. Door op lagere 
temperatuur te garen blijft het vlees veel sappiger. Haal het vlees op een kerntemperatuur van 69°C 
uit de oven voor doorbakken, maar sappig vlees. Wie het nog wat rosé wil, gaat voor 67°C.

Laat het vlees minstens 15 minuten rusten op een warm bord losjes bedekt met aluminiumfolie. Tij-
dens het nagaren zal de temperatuur in de kern nog 1 tot 2 graden stijgen.

Bron: VLAM
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Lamsvlees biedt heel wat culinaire mogelijkheden en is geschikt voor zowel de dagelijkse keuken 
als voor feestbereidingen. De meest gekende stukken lamsvlees zijn de lamsbout, de lamsfilet, de 
lamskotelet, de lamsragout, het lamskroontje en het lamsgehakt. Lamsnavarin maak je best van 
vlees uit de nek of de schouder. 

Lekker klaarmaken
De beste manier om lamsvlees te bereiden, is ervoor te zorgen dat het vlees vanbinnen nog rosé is 
en lekker sappig. Lamsvlees kan je bakken, braden, roosteren of stoven. Het vlees is mals, licht ver-
teerbaar en heeft een typische smaak. Lamsvlees gaat heel goed samen met knoflook en kruiden als 
munt, salie, tijm, rozemarijn, oregano, marjolein, koriander en diverse currycombinaties.

Op je gezondheid
Lamsvlees draagt bij tot de inname van eiwitten van een goede biologische kwaliteit, van B-vita-
minen (vooral vitamine B3 en B12) en van het mineraal zink. Zoals bij elke vleessoort zijn er ook 
binnen het assortiment van lamsvlees stukken die mager, gemiddeld vet of vet zijn. Wissel vette 
vleessoorten geregeld af met magere soorten.

tBron: www.lekkervanbijons.be
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Lamskroon met persillade en couscous

Ingrediënten
2 lamskronen “K” ✺ olijfolie “K” ✺ 10 cl lamsfond “K” ✺ 200g middelgrote couscous “K” ✺ boter “K” 
✺ 2 gare artisjokbodems ✺ een bussel lente-uitjes ✺ 1 tomaat ✺ een paar blaadjes platte peterselie ✺ 
een scheut kippenbouillon “K” ✺ peper en zout “K”
Voor de persillade: 6 eetlepels broodkruim of paneermeel ✺ 1 eetlepel gehakte platte peterselie ✺ 
2 teentjes geperste knoflook ✺ 1 koffielepel ras el hanoui ✺ olijfolie

Bereiding
Maak eerst de persillade: meng broodkruim, geperste knoflook, gehakte peterselie, een stevige 
scheut olijfolie en ras el hanoui tot een dikke pasta. Kruid de lamskonen met peper uit de molen 
en een beetje zout. Verwarm een scheutje olijfolie in de braadslee waarin de lamskronen naast 
elkaar passen. Laat het vlees langs alle kanten aankleuren in de olie. Leg op de vleeskant van het 
vlees een dikke laag persillade. Verwarm de oven voor gedurende 10 minuten en plaats daarna 
de lamskronen gedurende 8 minuten in de oven op 220°C. Haal het vlees uit de oven, wikkel de 
lamskronen voorzicht in aluminiumfolie om (om het jasje van de persillade niet te beschadigen) en 
laat 15 minuten rusten. Overgiet de couscous, gemengd met wat zout en ras el hanoui, met warm 
water. Voeg een scheutje olijfolie toe en meng met een vork. Laat de couscous 10 minuten rusten. 
Maak de korrels los met een vork. Stoom de couscous gedurende 5 minuten. Meng er dan een 
klontje boter onder. Snij het grootste deel van het groen van de lente-uitjes weg. Leg de uien in 
een pannetje en overgiet met een scheut kippenbouillon en laat 5 minuten koken. Pel en ontpit 
de tomaten. Snij het vruchtvlees in stukjes. Hak een paar blaadjes peterselie grof. Laat de artisjok 
even opwarmen op het vuur in olijfolie. Voeg de lente-uitjes toe en hou apart. Giet de vetstof weg 
uit de braadslee. Laat de overgebleven kruimels persillade in de braadslee. Giet de lamsfond in de 
braadslee en breng aan de kook. Schraap met een spatel de smaakstoffen weg uit de braadslee. 
Laat even inkoken. Zeef daarna de saus en kruid bij met peper uit de molen en een beetje zout. 
Verdeel de couscous met de hulp van een dresseerring over de warme borden. Snij het vlees in 
mooie koteletjes en leg op de borden. Schik de artisjok en lente-ui op de couscous. Werk af met 
wat blaadjes peterselie en blokjes rauwe tomaat. Druppel wat saus over de borden. Serveer de 
rest van de saus apart.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Lamsfilet met panchetta, courgette en spek

Ingrediënten
2 lamsfilets 650g “K” ✺ 1 potje lamsfond “K” ✺ 2 eetlepels groene pesto “K” ✺ 800g courgettes 
in schijfjes ✺ 100g gezouten spekblokjes “K” ✺ 12 sneetjes panchetta “K” ✺ 1 eetlepel graan-
mosterd “K” ✺ boter “K” ✺ olijfolie “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Breng licht gezouten water aan de kook en gaar de courgettes gedurende 2 minuten beetgaar. 
Rol ondertussen de met pesto ingestreken lamsfilets in de panchetta en maak vast met een keu-
kentouw. Verhit de olijfolie in de pan en kleur de rolletjes mooi aan. Voeg een klontje boter toe en 
laat ca. 8 minuten garen. Zet het vuur af en dek het vlees af met aluminiumfolie. Blus de pan met 
de lamsfond en voeg een lepeltje graanmosterd toe. Fruit de spekblokjes aan en voeg de cour-
gettes toe. Bind de saus met de bruine roux. Fruit de spekblokjes aan en voeg de courgettes aan 
toe. Kruid bij met peper uit de molen. Verwijder de keukentouwtjes van de lamsrolletjes en snij in 
4 schuine stukjes. Presenteer een sneetje lamsvlees met de courgettes op een bord en napeer met 
de saus.
Serveersuggestie: lekker met gratin aardappelen, krieltjes en rösti.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Pesto

Filet
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Verse pesto smaakt eens zo lekker

Wat heb je hiervoor nodig? 50g basilicumblaadjes, 1 teen knoflook, 20g pijnboompitjes, grof 
zeezout, 50g versgeraspte pecorino kaas en 1 dl extra vergine olijfolie. Alle ingredieënten samen  
mixen tot een heerlijk smeuïg geheel.
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Hoe bereid je een lamsbout ca. 1,5 kg 

Verwarm de oven voor op 200°C. Smeer de lamsbout in met olijfolie en kruid met peper van de 
molen en een snuifje zout. Bak mooi bruin aan in de braadslede of op het vuur. Leg rijkelijk boter op 
de lamsbout en dek af met aluminiumfolie. Plaats de lamsbout in de oven en verlaag de temperatuur 
naar 160°C. Laat het vlees ca. 45 à 50 minuten in de heteluchtoven. Overgiet elke 10 minuten de 
lamsbout met braadvocht. Haal de lamsbout uit de oven en laat nog 5 minuten onder aluminiumfolie 
rusten. Snij de lamsbout in mooie dikke plakken.

Serveersuggestie: lekker met gratin, fijne boontjes, tomaatjes, ratatouille, asperges, gegrilde 
courgettes of rozemarijn aardappeltjes.
Tip: vraag aan uw Keurslager om de lamsbout te voorzien van knoflook en rozemarijn.

Lamsbout



Stoofpotje
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Lamsnavarin “Michielsen”

Ingrediënten
1 kg lamsschouder in blokjes “K” ✺ 1 ui ✺ 2 teentjes look ✺ 4 wortelen ✺ ½ gepelde stoofselder ✺ 
400g fijne boontjes ✺ 250g zilveruitjes ✺ 1 blik tomatenblokjes ca. 400g “K” ✺ 6 dl lamsfond “K” 
✺ boter “K” ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ 2 eetlepels bloem “K” ✺  peper en zout “K”

Bereiding
Strooi de bloem over het vlees en laat even mee drogen, dit zorgt voor de binding. Laat de boter 
kleuren in een hete pan en schroei de blokjes lamsvlees mooi bruin rondom dicht. Kruid met peper 
en zout. Schep het vlees uit de pot en leg opzij. Kleur vervolgens in dezelfde pot, de ui en look 
mooi aan en voeg daarna het vlees aan toe. Blus met de lamsfond. Voeg de tomatenblokjes, tijm en 
laurier aan toe. Laat het geheel onder deksel ca. 1 uur op een zacht vuurtje garen. Maak vervolgens 
de wortelen, selder en bootjes schoon en kook ze beetgaar in licht gezouten water. Hou rekening 
met verschillende gaartijden. Smelt een weinig boter in de pan en stoof de zilveruitjes mooi glazig 
aan. Voeg vervolgens de rest van de groenten toe. Kruid goed af met peper uit de moen en zout. 
Zet daarna opzij. Controleer de gaarheid van het vlees. Wanneer klaar, giet het vlees in een zeef en 
controleer de dikte van de saus. Bind eventueel met een beetje roux. Meng de groenten en vlees 
samen en kruid indien nodig bij met peper en zout.
Serveersuggestie: zeer lekker met gratin aardappelen, rozemarijn patatjes of gebakken aardappeltjes.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Indische lamscurry

Ingrediënten
1 kg lamsragout (schouder of bout) “K” ✺ 1 grote ui, gesnipperd ✺ 2 teentjes knoflook ✺ 1 appel 
✺ 1 banaan ✺ 2 eetlepels curry poeder “K” ✺ 1 theelepel massala “K” ✺ 1 theelepel kurkuma “K” 
✺ een snuifje chilipoeder “K” ✺ 3 eetlepels room “K” ✺ 2 potjes lamsfond “K” ✺ bruine roux “K” 
✺ een snuifje cayennepeper “K” ✺ peper en zout“K”

Bereiding
Snij het lamsvlees in kleine blokjes of laat dit doen door uw Keurslager. Pel de uien en look en hak 
grof. Schil de appel en snij in stukken. Pel de banaan en snij in schijfjes. Bak het vlees mooi bruin in 
boter of olijfolie. Droog het vlees met de curry en kurkuma, voeg de gehakte ui en look toe. Blus met 
de lamsfond en laat op een zacht vuurtje gedurende 1 uur stoven. Bind daarna met bruine roux. Voeg 
de blokjes appel en schijfjes banaan toe en laat nog 15 minuten op een zacht vuurtje garen. Kruid bij 
met peper, zout, cayennepeper, massala en werk af met de room.
Serveersuggestie: lekker in combinatie met rijst of pasta.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Pittig

Geelwortel
Kurkuma is verwant aan gember

Kurkuma smaakt wat bitter en peperig en is een belangrijke smaakmaker uit het oosten, het vormt 
de basis van verschillende kerrie (curry) mengsels.



5 redenen om te kiezen voor konijn

1. Zowel de som als de delen zijn overheerlijk
Wist je dat konijn een allround lekkernij is? Niet enkel een stoofpotje op grootmoederswijze is 
goddelijk. Ook lichte gerechtjes met enkel filet of bout zijn verrukkelijk.

2. Mager en overladen met smaak
Vergis je niet, achter deze sappige smaaksensatie schuilt een mager stukje vlees dat makkelijk 
verteerbaar is. Konijn bevat gemiddeld ongeveer 9g vet per 100g. Een bout doet nog beter met 
gemiddeld 4g vet per 100g. 

3. Bron van omega 3-vetzuren
Wist je dat konijn vier keer meer omega 3-vetzuren bevat dan zalm? Yép, dat heb je goed gelezen. 
Dat hoge gehalte is mede te danken aan de uitgebalanceerde voeding die konijnen krijgen met 
onder meer luzerne en lijnzaad.

4. Van maandag tot feestdag
In feestelijke bereidingen overtuigt konijn altijd. Maar ook in de wok, op de grill of in de pan is 
konijn super. Met konijn maak je elke dag van de week een makkelijk en origineel gerecht.

5. IJzersterk stukje vlees
Konijn bevat vijf keer meer ijzer dan kip. Popeye moest het weten. Wie een tekort aan ijzer heeft, 
is sneller vermoeid. Nu en dan een goeie stoofschotel met konijn is zonder twijfel de lekkerste 
remedie.

Bron: www.lekkervanbijons.be
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Konijnkoteletjes met witloof en champignons  

Ingrediënten
12 konijnkoteletjes “K” ✺ 200 ml room “K” ✺ 500g Paris Blonde ✺ 250g bruine fond “K” ✺ 8 stronk-
jes witlof ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ roux “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Verwijder de harde kern van het witlof en snij in lange reepjes. Snij de champignons in plakjes en 
bak samen met het witlof mooi bruin aan. Giet in een vergiet en vang het bakvocht op! Bak de 
konijnkoteletjes mooi bruin aan en kruid met peper en zout. Blus de pan met de bruine fond en 
het bakvocht van het witloof en de champignons. Voeg de tijm en de laurier aan toe en laat op 
een zacht vuurtje gedurende ca. 35 minuten stoven onder deksel. Wanneer de koteletjes lichtjes 
loskomen van het been zijn ze klaar. Voeg de room toe onder een zacht vuur. Bind met de roux en 
meng er het witlof en de champignons onder. 

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Konijnfiletrollade met rozemarijn en fijne boontjes 

Ingrediënten
3 konijnfiletrollades van ca. 650g “K” ✺ 200 ml room “K” ✺ 400g Paris Blonde ✺ 250g bruine fond “K” 
✺ rozemarijn ✺ bruine roux “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bak de konijnfiletrollades mooi bruin aan en kruid met peper en zout. Blus de pan met de bruine 
fond. Voeg de rozemarijn en de laurier toe en laat op een zacht vuurtje gedurende ca. 25 minuten 
stoven onder deksel. Hou de konijnfiletrollade warm in aluminiumfolie en werk de saus af. Voeg de 
room toe en bind met de bruine roux. Kruid naar eigen smaak met peper uit de molen en zout. Kook 
de boontjes “al dente” in licht gezouten water en stoof op met een sjalotje. Snij de konijnfiletrollades 
in mooie rondelletjes en overgiet met de saus, werk af met een takje rozemarijn.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Voor elk seizoen

Om in te bijten
Al dente koken

‘Al dente’ is de term voor het koken van groenten en pasta tot ze net gaar oftewel beetgaar zijn. 
Als je pasta te kort laat koken, ziet de binnenkant nog een beetje wit. Te lang gekookte pasta is 
plakkerig omdat het te gare pasta meel loslaat. Groenten zijn bij te kort koken nog te knapperig 
maar worden als ze te lang garen weer papperig.
Kortom: pasta en groenten al dente koken is het beste en het lekkerste. En hoe je daar voor zorgt? 
Je moet gewoon proeven tijdens het koken! Als je erin bijt, moet er nog enige weerstand te voelen 
zijn. Je moet er als het ware je tanden in kunnen zetten, precies waar deze Italiaanse term op doelt. 
‘Dente’ betekent namelijk ‘tand’.
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Op de BBQ
Konijn op de BBQ

Iedereen kent wel de winterse stoofpotten met konijn op grootmoeders wijze. Maar wist je dat je 
konijn ook perfect op de BBQ kan klaarmaken? Met deze barbecuerecepten en tips ontdek je dat 
konijn en BBQ een lekker duo zijn.

Waarom konijn op de BBQ een goed idee is
Het vlees is fijn van smaak en zeer geschikt om er culinair mee te grillen.
Met konijn serveer je een mager stukje vlees dat makkelijk verteerbaar is. Konijn bevat gemiddeld 
ongeveer 9 g vet per 100 g. Een bout doet nog beter met gemiddeld 4 g vet per 100 g.
Kleinere stukjes konijn hebben geen lange gaartijd nodig. 

Hoe konijn grillen op de BBQ?
Grillen is een baktechniek die je ook kan toepassen op konijn. Tijdens het grillen wordt het vlees 
gegaard en krijgt het dat typische grillpatroon. Door de intensieve warmte is deze manier het best 
geschikt voor kleinere stukken konijn. Tip: laat de stukjes konijn vooraf een uurtje marineren in een 
mengeling van (olijf)olie, citroensap en kruiden naar keuze (bvb. koriander, tijm, kippenkruiden…).

Zo ga je te werk
Zorg ervoor dat de barbecue eerst goed op temperatuur is voor je begint te grillen. Wrijf zowel het 
barbecuerooster als de stukken konijn in met een dun laagje (olijf)olie/marinade. Zo voorkom je dat 
je stukje konijn aan het rooster blijft kleven. Tijdens het grillen kan je, indien nodig, nog wat bestrijken 
met olie/marinade. Bak je stukjes konijn kort en krachtig. Start boven de vuurgloed voor een mooie 
korst. Verplaats vervolgens naar een iets minder hete zone om rustig verder te garen. 

Bron: www.lekkervanbijons.be

Snel klaar
Konijn in de wok

Snijd konijn in hapklare stukjes die snel garen. Je kan het eventueel vooraf marineren. Bak de 
stukjes konijn eerst zeer kort aan (max. 1 minuut) in kleine porties. Gebruik bij voorkeur een olie 
die sterk verhit mag worden. Arachideolie is ideaal. Roerbak dan pas de groenten. Doe er een 
saus of de marinade bij en dan pas opnieuw het vooraf gebakken vlees. Geef het niet meer dan 
de tijd om terug op te warmen zodat alles mooi sappig blijft.
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Kip scoort goed als onderdeel van een gezonde voeding. Het is mager wit vlees en gemakke-
lijk te combineren met veel groenten maar ook met fruit, aardappelen, rijst, pasta en andere 
volkoren graanproducten.

Een stukje kip levert gemiddeld 140 kcal per 100g. De kipfilet, het magerste stukje, telt maar onge-
veer 100 kcal per 100g. Het verschil zit vooral in het vetgehalte. Een kipfilet is vetarm (1,26g vet per 
100g). Een kippenbout bevat iets meer vet (6,21g per 100g). Wat hebben ze gemeenschappelijk? 
Ze behoren tot de magere vleessoorten (minder dan 10g vet per 100g), zijn rijk aan kwaliteitseiwit-
ten en een goede bron van fosfor, selenium en de vitaminen B3, B6 en B12. 

In vergelijking met rood vlees zoals rund- en varkensvlees bevat kip minder ijzer en zink, maar wel 
in een goed opneembare vorm in vergelijking met ijzer en zink uit plantaardige voedingsmiddelen. 
De ijzeropname bedraagt ongeveer 25% uit vlees en slechts 1 tot 10% uit plantaardige voedings-
middelen.

100g kip (zonder vel) levert gemiddeld ongeveer (*)
52% van de benodigde hoeveelheid vitamine B3 per dag;
42% van de benodigde hoeveelheid eiwitten per dag;
35% van de benodigde hoeveelheid selenium per dag;
30% van de benodigde hoeveelheid vitamine B6 per dag;
29% van de benodigde hoeveelheid fosfor per dag;
24% van de benodigde hoeveelheid vitamine B12 per dag;
16% van de benodigde hoeveelheid vitamine B2 per dag;
12% van de benodigde hoeveelheid zink per dag;
6 % van de gemiddelde energie(calorieën)behoefte.
(*) gemiddelde van kippenborst en kippenbout zonder vel

Bron: www.lekkervanbijons.be
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Kipweetjes
Piepkuiken: is een piepjonge kip of haan (4 tot 6 weken) van maximum 500g. Gebraden geeft het 
weinig, maar mals vlees.
Braadkip of -haan: is na 6 tot 10 weken panklaar en weegt 1 tot 1,5 kg. Het is de meest gekochte 
kip, geschikt voor spit, grill, pot, pan en oven.
Poularde: kan tot 2 kg wegen. Deze kip komt vooral bij het braden goed tot haar recht. Gezien de 
grootte van de kip is ze uiterst geschikt om vooraf in porties te verdelen.
Soepkip: is een kip van 1 jaar oud die niet meer zo productief is in eieren leggen. Deze kip heeft 
wat meer vet dan de jonge versie die speciaal voor het vlees gekweekt werd. Ze is ideaal om een 
heerlijke bouillon van te trekken, terwijl het gekookte vlees verwerkt wordt in waterzooi, vol-au-
vent, ragout (komt terecht in “koninginnehapjes”).
Labelkip: als een braadkip minstens 9 weken oud is, of buiten gelopen heeft, of een speciale 
voeding heeft gehad staat het op de verpakking vermeld. Enkele voorbeelden zijn: Landes kip, 
graankip, maïskip, Mechelse koekoek, poulet de Bresse en Zwartpoot. 

Franse haantjes met dragon 

Ingrediënten
4 piepkuiken of Franse haantjes “K” ✺ 1 bosje verse dragon (ontdoe de blaadjes van de stelen 
en hak heel fijn) ✺ 1 eetlepel dragonazijn “K” ✺ 250 ml room “K” ✺ 500 ml bruine fond “K” ✺ 
50g goede boter “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bak de haantjes mooi bruin in de pan. Warm de oven voor op 200°C. Schik de haantjes in een 
braadslede met voldoende boter en kruid af met peper en zout. Dek af en laat de haantjes gedu-
rende 45 minuten braden op 175°C. Overgiet om de 10 minuten de haantjes met de braadvocht 
opdat ze niet uitdrogen. Blus de pan met de dragonazijn, voeg de bruine fond toe en de stelen van 
de dragon. Laat gedurende 20 minuten op een zacht vuur inkoken. Verwijder daarna de stelen. Voeg 
de room toe, bind met de boter en bruine roux. Kruid bij met peper en zout van de molen. Voeg de 
gehakte dragon op het laatste toe en laat niet meer koken. Giet de saus over de haantjes en werk af 
met blaadjes verse dragon. 
Serveersuggestie: kroketjes en tomaatjes uit de oven  

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Gevulde kalkoen
Verwarm de oven voor op 200°C gedurende 10 minuten. Strijk de kalkoen goed in met olijfolie 
en kruid hem rijkelijk met peper en zout. Leg op de bovenzijde een klontje ‘goede boter’. Plaats 
de kalkoen, afgedekt met aluminiumfolie in de voorverwarmde oven op 175°C. De braadtijd is 
afhankelijk van het gewicht van de kalkoen. Voor de eerste 3 kg van de kalkoen, reken je 2 uur in 
de oven. Voor elk bijkomende 500g, tel je 20 minuten bij. Voorbeeld: een kalkoen van 6 kg, gaat 4 
uur in de oven. Vergeet niet om de laatste 20 minuten de aluminiumfolie te verwijderen opdat de 
kalkoen mooi bruin kan braden. 
Goed om weten: Gevulde kalkoen: 3 kg = 5 à 6 pers. ✺ 4 kg = 7 à 8 pers. ✺ 5 kg = 9 à 12 pers.

Niet gevulde kalkoen
Verwarm de oven voor op 220°C gedurende 10 minuten. Wrijf de kalkoen goed in met olijfolie en 
kruid met kalkoen- of kippenkruiden “K”. Bak 10 minuten op 220°C en vervolgens 20 minuten op 
200°C. Voeg een grote klomp boter toe en dek af met aluminiumfolie. Leg eventueel een spek-
bandje op de billen, dit om ze sappig te houden. 
Verlaag de temperatuur naar 180°C en zet een kommetje met water in de oven. Bak de kalkoen 
vervolgens volgens gewicht: standaard 80 minuten + 20 minuten per kilo. Voorbeeld een kalkoen 
van 6 kg = 200 minuten of 3 uur en 20 minuten. Vergeet niet de kalkoen om de 15 minuten even te 
arroseren met het braadvocht en de laatste 15 minuten de aluminiumfolie te verwijderen.

Tip: overgiet om de 20 minuten de kalkoen met bruine fond en het braadvocht om uitdrogen te 
voorkomen.
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Gevulde kwarteltjes met Paris Blonde en Porto

Ingrediënten
4 gevulde kwartels “K” ✺ 500g Paris blonde fijn gesneden (of gemengde champignons) ✺ 250 ml 
bruine fond “K” ✺ 200 ml room “K” ✺ 4 eetlepels oude Porto ✺ boter “K” ✺  peper en zout “K”

Bereiding
Kleur de kwarteltjes aan in een potje. Voeg ¼ van de bruine fond toe en kruid matig met peper uit de 
molen. Laat garen op een zacht vuurtje met half open deksel. Blus na 20 minuten met de porto. 
Hou de kwartels warm in aluminiumfolie in de oven. Stoof de champignons aan in boter. Neem 
voor de saus ¼ van de gestoofde champignons, de rest van de bruine fond en bakvocht van de 
kwarteltjes met de porto en laat 2 minuten zachtjes inkoken. Voeg de room toe en laat nog 5 mi-
nuten zachtjes koken. Mix de saus en bind eventueel met de bruine roux (Knorr Express).  Kruid bij 
naar smaak met peper uit de molen en zout. Gebruik de rest van de gestoofde champignons als 
garnituur op het bordje.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Eendenborstfilet à l’orange 

Ingrediënten
2 grote of 3 kleine opgekuiste en vel ingesneden eendenborstfilets “K” ✺ 3 eetlepels Grand Marnier 
✺ 4 appelsienen ✺ een klontje goede boter “K” ✺ 400 cl bruine fond “K” ✺  1 eetlepel honing “K” 
✺ 2 eetlepels suiker ✺ 100 cl water ✺ bruine roux of maïzena “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bak de eendenborstfilet mooi bruin aan: op de velkant 8 à 10 minuten en op de vleeskant 4 tot 6 
minuten. Kruid goed af met peper en zout en hou de filets warm onder aluminiumfolie. Voor de saus: 
giet het braadvet van de gebakken eendenborstfilets weg, voeg het water en de suiker aan toe en 
zet op een laag vuurtje tot het begint te karamelliseren (licht bruin wordt). Blus met de Grand Marnier 
en voeg de bruine fond toe, laat tot 1/4de inkoken. Pers 2 appelsien en voeg het vocht bij de saus. 
Schil de overige 2 appelsienen, verwijder het witte vruchtvlees en snij in partjes zonder vlies. Voeg 
de honing toe aan de saus en bind met de bruine roux of maïzena. Kruid naar smaak met peper en 
zout, eventueel nog een scheutje Grand Marnier. Roer het klontje ijskoude goede boter onder de 
saus voor een mooie glans en kleur. Voeg tot slot de partjes appelsien toe.

Tip: voor extra smaak kan je nog een lepeltje balsamicoazijn of citroen aan toevoegen.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Coq au vin “Poulet de Landes”

Ingrediënten
Landes kip in 8 stukken “K” ✺ 250g champignons ✺ 50g spekreepjes “K” ✺ ½ liter rode wijn “K” ✺ 
2 teentjes look ✺ 2 sjalotten ✺ 250 ml bruine fond “K” ✺ 250g wortelblokjes (8 min koken) - 250g 
knolselderblokjes (8 min koken) ✺ 200g zilveruitjes (vers of diepvries) ✺ 1 wortel ✺ ½ ajuin (voor de 
marinade) ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ rozemarijn ✺ olijfolie “K” ✺ suiker ✺ bruine roux “K” ✺ Cognac ✺ 
peper en zout “K”

Bereiding
Marineer de kip 1 dag voordien in de marinade. Voor de marinade voeg je ½ L rode wijn, ½ ajuin, 
1 wortel, tijm, rozemarijn en laurier samen. Laat alles gedurende  10 minuten koken en giet over de 
kip. Laat gedurende 12 uur staan marineren. Giet de gemarineerde kip in een zeef en bewaar de 
marinade. Dep de kip droog, kruid met peper van de molen en zout en bak mooi bruin aan in de pot. 
Zet onder met de marinade (zonder ui en wortel) en de bruine fond en laat op een zacht vuur ca. 45 
minuten stoven onder deksel. Fruit de sjalot, look en spek mooi glazig aan en blus met de cognac. 
Giet in een zeef en giet het vocht bij de kip. Bak de champignons mooi aan en giet ook dit vocht bij 
de kip! Voeg na 45 minuten (zie recept kip) de wortel, knolselder, sjalot, spek, look en champignons 
bij de kip en laat nog 10 minuten zacht stoven. Bindt het geheel met bruine roux (Knorr) en kruid naar 
smaak bij met peper en zout.
Serveersuggestie: lekker met kroketjes, aardappeltjes met rozemarijn of rosties

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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ild
Wild is een natuurproduct
Wild is niet alleen gezond omdat het een caloriearm product is. Wild is bovendien als geheel een 
natuurlijk product, rijk aan ijzer en eiwitten. Veel mensen vinden dat wild een elegante en natuur-
lijke smaak heeft. Wild smaakt in tegenstelling tot vleessoorten als rund, kip of kalkoen inderdaad 
heel anders. Het vlees van de meeste wildsoorten heeft ook een veel donkerder kleur dan u door-
gaans gewend bent. Omdat wild veel bewegingsvrijheid heeft raakt het vlees goed doorbloed. 
Dat zorgt niet alleen voor de donkere kleur, maar voor een deel ook voor de edele smaak. Er zijn 
veel soorten wild. De bekendste daarvan zijn haas en ree, maar wildsoorten als hert, wild zwijn, 
wilde eend, fazant, wilde duif, patrijs en wilde gans zijn even smakelijk en bieden oneindig veel 
slanke culinaire mogelijkheden. 

Soorten wild
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten wild: 
Grofwild: hert, ree en wild zwijn
Klein wild: haas en konijn
Vederwild: fazanten en patrijzen
Waterwild: eenden en ganzen

Rode wijn marinade voor wild
Krachtig vlees kan een krachtige marinade aan. En het resultaat is ongehoord: Mals, sappig vlees 
en een diepe, rijke smaak. 
Voor 500g vlees: 1 dl rode wijn, 2 eetlepels rode port, 1 eetlepel rode-wijnazijn,
1 theelepel suiker, 1 laurierblaadje verkruimeld, 2 theelepels gedroogde tijm,
2 teentjes knoflook, grof gehakt
Breng alle ingrediënten in een pannetje aan de kook en laat vijf minuten doorkoken.
Schenk de marinade in een lage schaal en als het afgekoeld is, voeg je het vlees toe. 
Dek de schaal af en laat het minimaal 12 uur en maximaal 24 uur marineren. 
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Fazant à la crème met witlof

Ingrediënten
3 fazantenfilets (ca. 330g per filet) “K” ✺ 250 cl room “K” ✺ 1 potje wildfond “K” ✺ 8 
stronkjes witlof ✺ ¼ ajuin ✺ 1 selderstengel ✺ 1 wortel grof gesneden ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ 
peper en zout “K”

Bereiding
Kleur de fazantjes even aan gedurende 2 minuten. Neem ze uit de pot en stoof de grof gesneden 
groentjes aan. Leg de fazantenfilets op de groentjes en voeg een weinig wildfond, tijm en laurier 
toe. Laat 30 à 35 minuten zachtjes onder deksel stoven. Stoof het witlof. Voeg het kookvocht van 
het witlof toe aan de fazantjes. Wanneer de fazanten gaar zijn, hou ze apart warm in aluminium-
folie. Giet de rest van de wildfond in de pot en laat alles 5 minuten inkoken. Zeef de saus en bind 
met roux. Smaak af met cognac, peper uit de molen en zout. 
Serveersuggestie: lekker met gratin aardappeltjes of kroketjes en waterkers.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

à la crème
à 

la
 c

rè
m

e

Gekarameliseerd witlof

Kook de stronkjes witlof totdat ze net beetgaar zijn. Spoel met koud water af en laat uitlekken. Hal-
veer de witlof door de lengte. Laat in een grote koekenpan de boter smelten en voeg de suiker toe. 
Leg de stronkjes witlof, met de bolle kant naar boven, in de pan met boter en suiker en bak op hoger 
vuur totdat de suiker gekarameliseerd is en de witlof lekkere net bruine randjes heeft.

Witlof
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Fazant met wilde champignons

Ingrediënten
3 fazantenfilets +/- 650g mooi opgebonden met spek “K” ✺  250 ml wildfond “K” ✺ 500g wilde 
champignon mengeling ✺ 200 ml room “K” ✺ 1 sjalot ✺ ½ wortel ✺ 2 stengels selder ✺ bruine 
roux “K” ✺ boter “K” ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
We werken in twee tijden voor deze bereiding: het bereiden van de fazantenfilets en het bereiden 
van de saus. Kleur de fazantenfilets mooi bruin in boter en voeg de grof gesneden selder, sjalot en 
wortel toe. Wanneer deze voldoende kleur (5 minuten) hebben, voeg de tijm, laurier en een scheutje 
wildfond toe. Laat op een zacht vuurtje stoven onder deksel gedurende ca. 40 minuten. Arroseer elke 
10 minuten de fazantenfilet met het bakvocht.  Neem ze daarna uit de pot en hou ze in aluminiumfo-
lie warm in een voorverwarmde oven op 90°C. Giet het bakvocht weg en deglaceer de pan met de 
rest van de wildfond. Bak de champignon mengeling mooi bruin en blus met de fond uit de pot. Laat 
5 minuten zachtjes inkoken en voeg de room toe. Laat terug 5 minuten inkoken. Kruid naar smaak bij 
met peper uit de molen en een beetje zout. Bind de saus eventueel met bruine roux. Haal de filets 
uit de oven, snij ze in schuine sneetjes en overgiet met de saus.
Serveersuggestie: lekker met kroketjes, gebakken aardappeltjes of gratin.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Wild

Champignon
Spoelen mag

Het is een fabeltje dat paddenstoelen niet met water zouden mogen afgespoeld worden. Dit idee 
vind zijn oorsprong in het feit dat paddenstoelen niet in water te week mogen gelegd worden om-
dat ze dan hun smaak verliezen. Maar kort onder de kraan houden om vuil af te spoelen kan geen 
kwaad en is zelfs hygiënischer. Niet weken dus, wel afspoelen.
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Barderen
Voorkom uitdrogen

Barderen is het omwikkelen of bedekken van stukken wild met dunne plakjes vers vet spek. Dat 
dient om het vlees te behoeden voor uitdroging tijdens de bereiding. Dat gebeurt met grof 
garen, bijvoorbeeld als het wild aan een draaispit klaargemaakt wordt of als het in een pan ge-
braden moet worden.

Patrijs met Portojus

Ingrediënten
4 patrijzen “K” ✺ selder ✺ wortel en ui (mirepoix, grof gesneden) ✺ 500 ml wildfond “K” ✺ 2 dl 
porto ✺ 50g goede boter “K” ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Kruid de patrijzen langs binnen en buiten met peper en zout. Kleur de patrijzen mooi aan in de pan. 
Stoof de selder, wortel en ui aan in dezelfde pan en voeg 1/3de  van de wildfond toe samen met tijm 
en laurier.  Zet op een zacht vuur onder deksel gedurende 35 à 40 minuten of in een voorverwarmde 
oven op 175°C. Arroseer de patrijzen om de  10 minuten om uitdroging te voorkomen. Wanneer de 
boutjes loskomen van de romp zijn de patrijzen klaar. Neem ze uit de pan of oven en hou ze warm. 
Ontvet de pan en deglaceer met de porto en de rest van de wildfond. Laat voor 1/3 de inkoken op 
een zacht vuurtje. Kruid de saus naar eigen smaak bij met peper van de molen en een beetje zout.  
Bind met de bruine roux en roer het klontje boter zacht door de saus.
Tip: bardeer de patrijsjes om uitdrogen te voorkomen.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Arroseren
Wat met mijn gevulde fazant of parelhoen?

Warm de oven voor op 220°C. Wrijf het gevulde gevogelte in met overvloedig olijfolie, peper, 
zout en eventueel gevogelte kruiden. Bak gedurende 10 minuten op 220°C. Laat de temperatuur 
zakken naar 200°C en bak vervolgens nog 10 minuten op 200°C. Voeg grof gesneden wortel, ui, 
selder, tijm en laurier toe. Dek het gevogelte vervolgens af met aluminiumfolie en bak verder in de 
oven op 180°C gedurende 1 uur en 20 minuten. Arroseer elke 20 minuten met fond ”K”.
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Parelhoen met dragon en tomaat

Ingrediënten
3 parelhoenfilets ca. 800g à 900g “K” ✺ 250 ml room “K” ✺ 1 potje bruine fond “K” ✺ 1 takje 
verse dragon (enkel de blaadjes) fijngesneden ✺ 1 grote tomaat in blokjes gesneden (ontvellen 
en ontpitten) ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Kleur de parelhoenfilet mooi bruin in de pan en laat op een laag vuurtje gedurende ca. 25 minuten 
verder garen onder deksel. Haal de filets uit de pan en hou ze warm in aluminiumfolie in een voor-
verwarmde oven op 180°C gedurende max. 10 minuten. Giet de bruine fond in de pan en laat tot 
1/3 de inkoken. Voeg de room toe en bind met de bruine roux. Kruid af naar smaak met peper van 
de molen, een beetje zout en verse dragon. Voeg tot slot de verse tomaatjes toe. 
Serveersuggestie: lekker met witlof of boontjes.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Vederwild

Lekker idee
Salades en wild

Hoewel de winter veel lekkere groenten heeft zoals spruitjes, knolselderij en witlof, kunt u ook eens 
denken aan een frisse salade bij wild. IJsbergsla blijft lekker lang knapperig en smaakt heerlijk met 
stukjes komkommer en olijven. Als u een kaasliefhebber bent, brokkel er eens Griekse geitenkaas 
overheen. Samen met een dressing van azijn, olie, zout, peper en een beetje mosterd zet u snel 
een heel aparte salade op tafel. 



Krachtig
W
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veWildstoverij

Ingrediënten
1 kg ragout van hert, ree of everzwijn “K” ✺ 280g aalbessenconfituur “K” ✺ 4 stronkjes witlof ge-
snipperd maar niet te klein ✺ 500 cl wildfond “K”✺ 250g zilveruitjes ✺ 280g veenbessen ✺ bruine 
roux “K” ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Bestrooi het vlees met peper van de molen. Verhit olijfolie en boter in een braadpan en schroei het 
vlees snel dicht. Haal uit de pan en hou apart. Stoof het witlof en de zilveruitjes mooi glazig aan in 
de pan en hou apart. Blus de pan met de wildfond en giet bij het vlees samen met de tijm en laurier. 
Zet op een zacht vuurtje gedurende ca. 50 minuten onder deksel.  Voeg na 40 minuten het witlof, de 
zilveruitjes en de veenbessen toe en laat nog ca. 20 minuten afgedekt zachtjes stoven. Controleer de 
gaarheid. Wanneer klaar, bind met de roux, voeg de aalbessenconfituur toe en kruid naar smaak bij.
 
Serveersuggestie: lekker met gepocheerde appeltjes “K” en veenbessen, kroketjes, gebakken aard-
appeltjes of gratin.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen
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Ragout van everzwijn

Ingrediënten
1 kg ragout van everzwijn “K” ✺ 280g aalbessenconfituur “K” ✺ 4 sjalotten in lange stukken gesneden 
✺ 400g wortelringen ✺  2 stukken witlof grof gesneden ✺ 2 dl rode wijn “K” ✺ 500 cl - wildfond “K” 
✺ 250g champignons ✺ bruine roux “K” ✺ tijm ✺ laurier “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Marineer het vlees gedurende 12 uur in de rode wijn met laurier, tijm en wortel. Bestrooi het uitge-
lekte vlees met peper van de molen. Verhit olijfolie en boter in een braadpan en schroei het vlees 
snel dicht. Haal uit de pan en hou apart. Stoof de sjalotten mooi glazig aan en voeg de worteltjes 
toe. Laat 10 minuten zacht stoven en blus met de helft van de wildfond. Bak de champignons en 
het witlof apart mooi glazig en blus met de rest van de wildfond. Giet de groenten in een vergiet 
en voeg het bakvocht, de marinade en de rest van de rode wijn bij het vlees. Zet op een zacht 
vuurtje voor ongeveer 1 ½ uur onder deksel. Voeg na 1 uur en 15 minuten alle groenten toe en 
laat nog 15 minuten afgedekt zachtjes stoven. Controleer de gaarheid. Wanneer klaar, bind met de 
roux en voeg de aalbessenconfituur toe. Kruid bij naar smaak.

Serveersuggestie: lekker met gepocheerde appeltjes “K”, veenbessen, stukjes gebakken witlof en 
spruitjes, met kroketjes, gebakken aardappeltjes of gratin.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Wild zwijn
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Wijn
Koken met wijn

Als u wijn wilt verwerken in de saus die u bij uw wildschotel serveert, gebruik dan de wijn die u erbij 
drinkt. Maar doe dat niet met dure wijnen zoal grote Bordeaux of Bourgognes. De smaakelemen-
ten zult u niet of bijna niet in de saus terugvinden. Gebruik daarom voor het koken een wat meer 
eenvoudige soort, bijvoorbeeld Chardonnay als het wit moet zijn en Cabernet Sauvignon als rood.
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Hazenrug “fine champagne”

Ingrediënten
2 hazenruggen “K” (deze zijn reeds volledig panklaar) ✺ boter “K” ✺ 500g champignons even-
tueel Paris Blonde ✺ Cognac ✺ 125 ml wildfond “K” ✺ room “K” ✺ peper en zout “K”

Bereiding
Warm de oven voor op 200°C. Kruid de hazenruggen met peper en zout en bak ze aan beide zij-
den mooi bruin in de pan. Leg de hazenrug in een braadslede en dek af met aluminiumfolie. Laat 
verder garen in de oven op 175°C gedurende 8 tot 12 minuten “rose”. Giet het vet uit de pan en 
bak de champignons mooi bruin in boter. Blus met een scheutje cognac en de wildfond en voeg 
de room toe. Laat de saus 5 minuten op een zacht vuurtje inkoken. Binden met roux en kruid af 
met peper uit de molen en zout. 

Serveersuggestie: lekker met gepocheerde appeltjes met veenbessen, kroketjes of gebakken 
aardappeltjes.

“K” = verkrijgbaar bij Keurslager Michielsen

Feestelijk
Gepocheerde appeltjes met veenbessen

Verwarm de oven op 200°C. Breng 25 dl water met 200g suiker aan de kook. Voeg de gewassen 
veenbessen ca. 300g toe. Laat de veenbessen ca. 10 minuten koken totdat ze open springen. Re-
gelmatig roeren.  Was de appels (Cox) en haal het klokhuis eruit. Halveer de appels en plaats in een 
geboterde ovenschaal.  Vul de appels met de compote van veenbessenen en plaats gedurende 
ongeveer 10 minuten in verwarmde oven. 
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Wij danken u voor het vertrouwen,
Keurslager Michielsen & medewerkers





Keurslager Michielsen
Anselmostraat 43 - 2018 Antwerpen - T. 03 238 51 13 - keurslager.michielsen@telenet.be - www.keurslager-michielsen.be

Alle dagen doorlopend open van 8u tot 18u. Gesloten op zondag en feestdagen.
Afhaling van bestellingen tot 19u.


