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Een wilde zwijn racks uit de Ardennen 

 

 

Benodigdheden: 3 kg wildzwijnracks, braadboter.  

Wildsaus: mirepoix, 1 liter wildfond, flinke scheut rode Port, 1 teentje knoflook, rozemarijn, 

500 gram Cantharellen jaunes. 1/4 pompoen, 24 plakken rauwe ham, 1 doosje micro leaf.  

 

Groentekroketten (3 p.p.): 150 gram margarine, 200 gram bloem, 750 cc fond, 10 gram 

gelatine, smaakstoffen, brunoise van 1 courgette, 2 dikke wortelen, 1 venkel, bieslook. 

Anglaise, bloem, paneermeel. Spuitzak, 2 doosjes Affila Cress. 

 

Werkwijze: Groenten in brunoise snijden, 3 minuten blancheren, koud spoelen. Margarine 

in een passende casserole smelten, bloem toevoegen en met de spatel droog koken. Fond en 

de gelatine geleidelijk erbij doen en met de garde aan de kook brengen. Op smaak brengen, 

garnituur en fijn gesneden bieslook er door spatelen (salpicon) en storten op een plank.  

Op een andere plank dunnetjes wat paneermeel strooien. De salpicon in de spuitzak doen en 

dikke banen spuiten. Verdelen in stukken van 5 cm, door de bloem rollen dan door de 

losgeslagen eieren (60 met zout en olie (anglaise) en als laatste door de paneermeel. Frituren. 

Saus: Mirepoix fruiten met een takje rozemarijn, teentje knoflook, blussen met de wildfond 

en rode Port. Aan de kook brengen en 30 minuten zachtjes laten trekken. Zeven en op smaak 

brengen. Paddenstoelen in de saus toevoegen. 
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Pompoen schillen, in de lengte in vieren verdelen en met de kaasschaaf of mandoline in 

mooie gelijkmatige plakken schaven. Bij snijden en 2 minuten blancheren, koud spoelen en 

droogdeppen. Een hele of halve plak rauwe ham erop leggen, oprollen en desnoods met een 

prikker vastzetten. Vlees bijsnijden, braden, kerntemperatuur 50°C.  

Verdelen in éénpersoons stukken vlees. 

 

Opmaak: In het midden van de borden wat saus met daarin de rack en iets micro leaf.  

Links de 3 groentekroketten, rechts het rolletje pompoen met een takje Affila Cress. 

 

 

Wijnsuggestie: 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2010 

De enige DOCG van Sicilië. Intense robijnrode kleur. 

 Neus van donker bosfruit.  

Zachte ronde smaak met zijdezachte tannines. 

 


