
De herfstperiode met een zelden gezien schouwspel van geuren en 
kleuren, komt langzaam maar zeker op ons af. Het najaar is traditioneel 
een periode waarin iedereen meer tijd in de keuken doorbrengt om de 
mooiste gerechten op tafel te zetten. Daarom helpt Verstegen Spices & Sauces 
u graag te inspireren. Uiteraard op basis van Verstegen kruiden, specerijen en sauzen. 
U ontdekt originele smaken die, in harmonie met uw culinaire bereidingen, “wild” tot 
een feest maken. Suggesties om te inspireren, te helpen en te verrassen.

FRUITPEPPER FOREST FRUIT  
(001781, 300 g)

Als basis de hoogste kwaliteit Zwarte Lampong 
Peper, knapperige stukjes frambozen, zwarte- en 

blauwe bessen, Jamaicaanse peper, afgewerkt 
met roze bessen en koriander. Toepassingen: 
wildgerechten (ganzelever), pasta’s en rijst ter 

begeleiding van wild, salades (kaas- en witloof), 
lamsvlees, gehaktbereidingen, gebakken 
aardappelen, afwerken van koolsoorten, 

stoofpotjes (konijn en carbonades in combinatie 
met bier), patisserie en desserts.

GRAND VENEURSAUS 
(450402, 2,7 l)

Kant & klare, donkerbruine saus met de 
volle smaak van rode wijn, bereid volgens 
het klassieke receptuur. Deze saus is niet 
alleen lekker bij wild maar ook bij lams-, 

runds-, kalfs- en varkensvlees. Ook te 
gebruiken bij stoofvlees en Luikse saus.

Verstegen 
laat zich 
inspireren 
door de herfst!

KONSTANTE PEZO  
(280201, 2,5 kg)
Grove mengeling van 

peper (Muntok) en zout.

WILDKRUIDEN 
(059574, 750 g)

Wild heeft qua smaak niet veel 
toevoeging nodig. Door de balans 

van koriander, peper, gember, laurier 
en chili’s is het met deze kruidenmix 

mogelijk om elk gewenst wildgerecht 
net extra op smaak te brengen.
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Recepten
Wildgerechten

FRISSE SALADE VAN WITLOOF 
MET MOUSSE VAN GEVOGELTE, GEDROOGDE  
EENDENBORST EN FOREST FRUITPEPPER

INGREDIËNTEN 
(voor 20 personen)
1 kg mousse van gevogelte
4 st gedroogde eendenborst
20 stronkjes witloof
3 el sherryazijn
3 el notenolie
Verstegen grof Zeezout
Verstegen Fruitpepper Forest Fruit
Verstegen Bieslookringen

Dit receptje is een vaststaand succes ter begeleiding 
van alle pasteien en wildpasteien, alsook ganzenlever, 
mousses, gerookt vlees, vis en gevogelte. 

BEREIDINGSWIJZE
• Snij het witloof in julienne (hou bij in citroenwater).
• Laat het witloof uitlekken.
• Kruid met grof zeezout en Verstegen Fruitpepper 
   Forest Fruit.
• Breng op smaak met sherryazijn, notenolie en bieslook.
• Dresseer de witloofsla op een bord.
• Schik hierbij de gevogeltemousse en fijne schijfjes 
   gedroogde eendenborst.
• Werk af met de Verstegen Fruitpepper Forest Fruit.

HAZEPEPER ‘GRAND MERE’ 
MET KRENTEN

INGREDIËNTEN 
(voor 6 personen)
2 kg  hazebouten (ontbeend en 
in gelijke stukken gesneden)
½ soeplepel bessengelei
½ fles rode wijn
1 lepel mosterd
2 st sjalotten
1 dl room
20 g Verstegen Wildkruiden met zout
1 l Verstegen Grand Veneursaus
2 teentjes knoflook
40 st zilveruitjes
Verstegen Peper wit Muntok gemalen
suiker
250 g champignons
200 g spekreepjes
krentjes

 

BEREIDINGSWIJZE
• De hazebouten op een groot vuur gedurende enkele  
   minuten aanbraden.
• Goed laten stoven en regelmatig omroeren.
• Rode wijn, bessengelei, mosterd, look, sjalot en kruiden toevoegen.
•  Het deksel op de kookpot zetten en gedurende minstens 1u laten stoven.

GARNITUUR
• De gepelde zilveruitjes aanbakken in boter, kruiden met peper, zout en suiker.
• Als deze gekleurd zijn, water toevoegen tot ze ondergedompeld zijn, het deksel 
   erop zetten en laten garen. Het deksel verwijderen en mooi laten glaceren.
• De champignons bakken, de spekreepjes blancheren en alles bij de uitjes voegen.
• Op smaak brengen en de krenten toevoegen.
• Afwerken met cressonette en gehakte peterselie.
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