
Maandrecept	november	2017	 	 	
	 	 ©Mme	Bouquet	2017	
	

	
	

	 Maandrecept		
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Draadjes eend met ratatouille (4 personen) 
 
 
 
 
Ingrediënten: 

Twee poten confit de canard    Een aubergine 

Een halve courgette     Een rode paprika  

Klein blikje tomatenpuree     zout en gul zwarte peper 

2 tenen knoflook      olijfolie 

Voor erbij:  

krielaardappeltjes  

pompoenpuree (een pompoen, wat bouillon  

en gemalen parmezaanse kaas) 
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Bereiden: 
Leg de pompoen 1 ½ uur in een hete oven (180 graden) en verwijder schil en 

zaadlijsten. Pureer de pompoen en voeg een kleine scheut bouillon toe.  Zet apart.  

Snijd de aubergine in plakken van een kleine cm. en bestrooi met zout. Laat 20 

minuten rusten, dep droog met keukenpapier en snijd in blokjes van 1 cm.  

Verhit een scheutje olijfolie en roerbak de aubergine daarin op zacht vuur tot ze 

zacht en lichtbruin is. Doe de aubergine in een schaaltje en houd warm. Snijd de 

courgette in kleine blokjes en roerbak ook deze zacht en lichtbruin. Tot slot de 

paprika. Meng met de aubergine en de courgette en voeg de geperste knoflooktenen 

toe. Tot slot zout en peper en de tomatenpuree. Roerbak nog 2 minuten en houd 

warm.  

Verwarm de geconfijte eend op zacht vuur of in de voorverwarmde oven en laat door 

en door heet worden. Verwijder bouten en vel en trek het vlees tot draadjes uiteen. 

Houd warm. Verhit de pompoenpuree, verdeel eend, puree en ratatouille over de 

borden en bestrooi de pompoenpuree met de kaas. 

 

 

 

 
De wijn: pittig rood van Katharina! 

 

 
 
Katharina Mowinckel maakt op Château K bijzonder smaakvol en krachtig wit, subtiel 
rood en rood met pit. Die laatste is de maandwijn. Gemaakt van 85% Merlot en 15% 
Cabernet Franc, en beslist geen “softie”.  
Kan prima op tegen de kruidige ratatouille, sterker nog:  een ideaal koppel! 
Bestellen dus, deze maand voor maar € 12,50 (normale prijs: € 14,95). Met een mooi 
vormgegeven recept. Liever in een wijnkistje? Dan betaal je € 17,50. Via de webshop 
op www.mmebouquet.com of via e-mail op mmebouquet@ziggo.nl 


