
Fazantenfilet met foie 
Fazantenfilet / tagliatelle van schorseneren/ foie / cilinder 

van aardappel / wildjus van rode biet / steranijs 

 
 

 

INGREDIENTEN 4 personen 

 4 fazantenfilets met vel (Art. 120) 

 70gr foie gras rauw 

 50gr croutons 

 boter / olijfolie 

 10 schorseneren 

 10 vastkokende aardappelen 

 gevogeltebouillon 

 100gr gemengde sla 

 50gr spek 

 peper en zout 

 100gr bietensap 

 200ml kalfsfond 

 200ml rode wijn 

 1 st steranijs 

 tijm 

 sjalotten 

 80ml porto 

 

 

 

 
Naar een recept van Nico Poppe (Culpo) 
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Fazantenfilet (Art. 120)/ tagliatelle van schorseneren/ foie / 

cilinder van aardappel / wildjus van rode biet / steranijs 

 
 

 

BEREIDING 
 Was en schil de schorseneren in water met citroensap. 

 Doe de schorseneren in een vacuümzak met wat boter, peper en zout. 

 Stoom tot ze beetgaar zijn. Leg daarna +10min in ijswater om af te koelen. 

 Maak sliertjes met een dunschiller (tagliatelle). 

 Vóór het dresseren even kort aanstoven met boter, peper en zout. 

 

 

SAUS 
 Stoof de sjalotten samen met de tijm, p&z. Blus met porto, steranijs en rode 

wijn. 

 Laat even inkoken en voeg de fond toe. Laat de saus trekken op een zacht 

vuurtje. Werk op het einde af met sap van rode biet (naar smaak en 

eventueel binden). Monteer met boter. 

 Steek de aardappel uit met een cilindervorm. 

 Konfijt de cilinders in de oven met olijfolie en p&z (eventueel ook verse 

kruiden toevoegen). 

 Droog het spek in de oven, liefst op een temp van 80 à 90 graden zodat het 

spek niet aanbrandt. Garnituur. 

 Snijd wit brood in blokjes en bak aan tot ze krokant zijn. Garnituur. 

 Was de sla, liefst krulsla, en de rode biet sla. Garnituur. 

 Maak met een dunschiller krullen van de rauwe foie gras en plaats afgedekt 

in de koelkast. Garnituur. 

 Doe de fazantenfilet in een vacuüm zak samen met boter en tijm. Las de 

zak dicht en leg hem gedurende 20min in een warm waterbad op 62 

graden. 

 Bak het vlees kort aan op het vel. Snij daarna fijn. 

 

 

DRESSEREN 
 Leg de gekonfijte aardappel op het bord. 

 Schik de tagliatelle van schorseneren er boven op samen met de wintersla, 

croutons, gedroogde spek, foie-krullen en fazant. 

 Nappeer de saus druppelsgewijs op het bord. 

 

 

Smakelijk! 
Naar een recept van Nico Poppe (Culpo) 


