
 
 

Speenvarkenfilet uit de Corrèze 

 

Benodigdheden: 3 kg speenvarkenfilet, braadboter, 3 kg bonken (3 pms. Parisienne p.p.), 

5 eieren, olie, bloem, maïsmeel. 2 spitskolen, roomboter, kummel. 2 komkommers, 500 gram 

garnalen, 3 eetbare avocado’s, 200 cc crème fraîche, zout/peper, ½ bos kervel.  

800 gram mini beukzwammen. Grote pommes parisienneboor.  

 

Wortelpuree van ½ kg bonken, 1 dikke wortel, 2 blikken kokosmelk, 100 gram boter,  

50 gram gemalen kokos. 

Kalfssaus: ½ liter jus de veau lié, 250 gram champignons, 1 ui, 3 takjes tijm, 1 laurier, scheut 

cognac, 200 gram roomboter, zout/peper. 

 

Werkwijze: Parijse aardappelkroketten. Casserole op een groot vuur met water en zout 

opzetten. Drie kg bonken uitboren met een grote pommes Parisienneboor.  

Ongeveer 8 minuten blancheren en afgieten. De uitgeholde bonken voor de wortelpuree 

bewaren. Anglaise maken van 5 eieren, zout, scheut olie.  

De geblancheerde Parijse aardappelen door de bloem halen, vervolgens door de anglaise 

en als laatste door het maïsmeel (Polenta). Kort frituren. 

 

Wortelpuree: Uitgeholde bonken en stukjes wortel met kokosmelk gaar koken.  

Vocht afgieten en pureren. Monteren met roomboter en gemalen kokos.  

In een spuitzak doen en straks warme bolletjes op de borden spuiten. 

 

Kalfssaus: Ui en 250 gram champignons grof hakken en in een casserole fruiten.  

Blussen met de jus de veau lié, tijm, laurier en 30 minuten zachtjes laten koken.  

Aflaten koelen, pureren in de blender en door de bolzeef wrijven.  

Op smaak brengen en monteren met de boter. 



Flacons half met de saus vullen en straks 3 dunne strepen op de borden trekken. 

 

Spitskool: Casserole met water en zout opzetten. Onderkant van de spitskool en de nerven 

van de spitskool wegsnijden. De spitskoolbladeren in de lengte 3 mm breed snijden, kort 

blancheren, koud spoelen en au beurre opwarmen. 

 

Gevulde komkommers: Eetrijpe avocado’s doormidden snijden, pit verwijderen en met 

behulp van een eetlepel het vruchtvlees uit de schil verwijderen. Het vlees in kleine blokjes 

snijden, vermengen met de gewassen garnalen, gehakte kervel en crème fraîche.  

De komkommers schillen en in stukken van 3 cm dik snijden.  

Zaadlijsten verwijderen en de salade in de uitgeholde komkommers stoppen. 

 

Mini  beukzwammen bakken. 

 

Speenvarken 30 minuten voorgaren in de oven op 50°C  

Aanbraden en op 90°C verder garen in de oven. Kerntemperatuur 55°C. 

 

Opmaak: Op warme grote borden in het midden van boven naar beneden, met de kalfssaus 

drie dunne lange strepen trekken. In het midden hiervan een streep warme spitskool van links 

naar rechts. Op de spitskool drie plakken gebakken speenvarken leggen. Op verschillende 

plaatsen een bolletje wortelpuree spuiten. Drie Parijse kroketten met de mini zwammen over 

het bord verdelen. Links achter de gevulde komkommer. 

 

 
 

Wijnsuggestie: 

 

Primitivo di Manduria  Costarossa 

 

Robijnrood van kleur. Intense aroma’s van zwarte bessen en blauwe pruimen. Rond en vol in 

de mond met zijdezachte rijpe tannines en een lange afdronk. 

 


