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Fazant met appelschijven

voor 4 personen

1 fazant
1 panklare fazant van ca. 1200 gram
100 gram boter
2 worteltjes, fijngehakt
3 uien, fijngehakt
2 uiten in ringen
0,25 liter bouillon
1/8 liter creme fraiche
2 eetlepels bloem of ontbijkoek
4 eetlepels madeira
sap van ½ citroen
3 kleine appels
½ theelepel thijm
½ theelepel majoraan
peterselie
peper en zout

Bereiding
De fazant van binnen en van buiten wassen. 
De poten en vleugels opbinden. De helft van de 
boter in een braadpan verhitten en de fazant 
rondom bruin braden. De uien en de worteltjes 
korte tijd laten meekoken. 
Het geheel afblussen met bouillon en de fazant 
afdekken en in de oven op 60 °C plaatsen 
(kerntemperatuur van borstkappen 53°C). 
De fazant uit de pan nemen, borstkappen ver-
wijderen en warm houden, rest terugplaatsen in 
oven van 90 °C gedurende 3 kwartier. 
Het braadvet zeven en op een zacht vuur op-
warmen. De crème fraîche met de bloem men-
gen en al roerend bij het braadvet voegen. De 
saus op smaak brengen met zout en peper en 
madeira (en eventueel appelperenstroop). Ver-
wijder het vlees van de karkassen en meng met 
een deel van de saus tot een smeuïge massa.

De appels schillen, in plakken snijden en met 
citroensap besprenkelen. De uiringen en de 
appel na elkaar in de resterende boter bakken. 
Op smaak brengen met zout en peper, thijm en 
majoraan. 

Snijd de filets van de kappen en bak deze kort 
in geklaarde boter. Snij deze in tranches.

Serveren

Maak bordjes met 3 quenelles van kastanjepu-
ree, wortelpuree en spruitjespuree (zie andere 
recept). Maak een waaier van ½ deel fazantfi -
lets (in tranches) en een bergje fazantgoulash. 
Schenk een streepje saus over de waaier.
Garneer het geheel met appelschijven en 
uiringen.


