
 
 

Eendenborstfilet met frambozensaus en Sponge cake 

 

Benodigdheden: 12 eendenborsten, braadboter, 1 kg. krielaardappelen, 2 doosjes Affila 

Cress, 400 gram frambozen. 1 doosje van 25 gram eetbare bloemen Mixed edible flowers. 

 

Frambozensaus: 7 dl. bruine fond, 2 dl. water, 1 dl. frambozenazijn, 75 gram suiker,  

400 gram diepvries frambozen. 

 

Spongecake met komijn: 130 gram amandelpoeder, 5 gram zout, 20 gram bloem,  

50 gram suiker, 1 theelepel komijnzaadjes (kummel), 50 cc. olijfolie, 300 gram eiwit.  

24 plastic drinkbekers.  

 

Knolselderijpuree: 1 knolselderij, 1 dl. room, peper/zout, iets alles binder. Quenelleknijper. 

 

Werkwijze eendenborsten: De velkant kruiselings insnijden.  

Verwen het vlees met peper en zout en à la minute 8 minuten rosé bakken.  

Op schalen leggen, afdekken met alu-folie en warm houden in de réchaudkast. 

Zijkanten wegsnijden en dan in de lengte verdelen in twee stukken. 

 

Krielaardappelen in kokend water bijna gaar koken en meteen in ijskoud water afkoelen. 

Krielaardappelen doormidden snijden en in de olijfolie bakken. Verfijnen met zout en peper. 

 

Frambozensaus: Water met de suiker aan de kook brengen, blussen met de frambozenazijn, 

bruine fond en de diepvries frambozen. Tien minuten laten koken. Met de staafmixer pureren, 

zeven. Smaak en dikte controleren. Beetje saus apart houden met de verse frambozen. 

 

Spongecake: Amandelpoeder vermengen met de bloem, komijn en zout.  



De eiwitten in een vetvrije kom met de suiker opkloppen en de bloemmix eronder spatelen. 

Beboter de plastic drinkbekers en prik van onder enkele gaatjes. Met de spuitzak voor 

hooguit tot de helft vullen en het beslag 30 seconden met volle kracht in de magnetron 

zetten. Uit de vormen halen.  

(Zonder Magnetron een cakevorm beboteren, bekleden met alufolie, weer beboteren en half 

vullen met het beslag. 15 minuten bakken op 200°C.) 

 

Knolselderijpuree: Knolselderijblokjes garen in kokend water. Afgieten en pureren in de 

blender, door de bolzeef wrijven. Verfijnen met zout, peper en de room. Verwarmen en tot de 

juiste dikte binden. Met een natte quenelleknijper, mooie quenelles maken op de borden. 

 

Opmaak: In het midden van de borden een kleine louche frambozensaus draperen met 

daarin de eendenborst met erop enkele frambozen, ½ krielaardappel en een mooi stuk 

Spongecake.  
Garneren met Affila Cress , bloem en er tegenaan de quenelle knolselderijpuree. 

 


