
Importeurs sturen wijnen in op basis van de recepten. Alle wijnen worden blind geproefd, zowel met als zonder gerecht. Het proefpanel 
bestond uit: Hinke de Jong (Brouzje), Roos Stevens (Bridges), Linsey van Oort (Zilt & Zoet), Chris Wijland (De Havixhorst), Vladimir Sar 
(Lauswolt) en Gerard Reijmer (Perswijn). Met dank aan het hele team van Zilt & Zoet voor de gastvrijheid.68

4 personen

500 g eendenlever
30 g poedersuiker
merg van ! vanillestokje
mespuntje korianderpoeder
mespuntje kleurzout
3 ml cognac
3 ml rode port
3 ml sherry
3 eetl truffelolie
zwarte peper uit de molen
4 plakjes suikerbrood, ! cm dik
1 eetl honing
2 elstars, in partjes
200 g confit de canard, uit blik of zelfgemaakt, 

geplukt

1 Maak de eendenlever schoon, verwijder de ader-
tjes en velletjes. Snij de mooie stukken in dobbelste-
nen. Verwarm de restjes op laag vuur. 
2 Wrijf ze dan door een bolzeef. Meng de massa 
met de poedersuiker, het vanillemerg, kleurzout en 
korianderpoeder tot een glad papje.
3 Meng de mooie blokjes met de cognac, rode port, 
sherry, truffelolie en peper.
4 Meng beide levermassa’s met elkaar. (Als het 
schift: licht verwarmen en goed roeren). Proef en 
breng op smaak met peper en zout. Stort in een ter-
rinevorm en laat uitharden in de koeling.
5 Snij plakjes lever van ! cm en leg die tussen twee 
plakjes suikerbrood. 
6 Verwarm de honing in een koekenpan en bak hier-
in de partjes elstarappel.

7 Leg de appel op een bord. Ver-
deel de confit de canard erover.
8 Bak de eendenlevertosti in een 
koekenpan met een klontje boter 
aan beide zijden krokant. Leg op de 
appel. 

De appeltjes zijn gebakken in honing en de een-
denlever is met suikerbrood tot tosti gemaakt. 
Een gerecht dat het fantastisch zou kunnen doen 
als hartig pre-dessert. De zoete tonen waren dui-
delijk niet voorzien door de inzenders: geen van 
de wijnen is zoet genoeg om het gerecht te bege-
leiden. Daarom geen sterren bij dit gerecht, wel 
een bespreking van de wijnen en de combinatie. 
Glas 1 heeft brioche, citrus, noten, hout en gist. In 
de mond een fraaie balans tussen rijke rijpingsto-
nen en frisse zuren. Een mooie, gerijpte cham-
pagne. Bij het gerecht verliest hij helaas zijn com-
plexiteit. Wijn 2 heeft ook die rijpe tonen van 
ontwikkeling, met citrus, appel, bloesem en inge-
legde citroen. Fraaie, complexe wijn, goede har-
monie tussen rijpheid en frisheid. Een van de 
mooiste wijnen van deze proeverij, zo vinden en-
kele proevers. Bij het gerecht valt al dat moois aan 
scherven. De rosé in glas 3 is romig, heeft een 
stevige mousse, rood fruit, kruiden en vanille, met 
in de afdronk een bittertje. Een fijne en complexe 
rosé met een goede balans en milde zuren. Hij 
houdt zich nog enigszins staande bij het zoet van 
het gerecht. Wijn 4 is ook een rosé, met fris rood 
fruit als kersen en framboos, wat gisttonen en 
brioche. Hij smaakt jong, fris en fruitig. Als enige 
van de vier kan deze wijn met zijn verse rode fruit 
de competitie aan met het suikerbrood en de ap-
pel. Maar beter is het deze wijnen bij andere ge-
rechten te proeven. 

DE WIJNEN 
Jacquart, 
Blanc de Blancs 2013, 
prijscategorie 10, DGS Wijn.
Roger Coulon, 
Les Haut Partas 2014 
Blanc de Blancs Grand Cru, 
Chouilly, 
! 99,50, Horizon Wines.
Palmer & Co, 
Rosé Solera, 
! 47,-, Résidence wijnen/
De Gouden Ton.
J.M. Goulard, 
Rosé Orphise Brut, 
! 34,25, Brouzje.

TUSSENGERECHT

Helaas geen vinkjes bij deze wijnen; zie 
de tekst hiernaast. 

AAN TAFEL MET HINKE DE JONG

EEND


