
VTBKULTUUR MAASEIK

Bosduif met  
eekhoorntjesbrood  
en kroketjes van polenta

–
• 4 bosduiven
• 100 g boter
• 2 dl wildfond
• 250 g eekhoorntjesbrood
• 150 g polenta
• 450 ml groentebouillon
• scheutje olie
• peper en zout

ingrediënten 
4 personen
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Bereiding bosduiven
Kruid de bosduiven goed met peper en zout.
Bak ze goudbruin in boter en zet ze nog 8 minuten in  
een voorverwarmde oven op 180°C.  
Overgiet regelmatig met braadjus. Haal ze daarna uit de 
pan en laat ze aan de kant van het fornuis even rusten.
Giet de boter weg en roer de bakresten los met de wildfond.
Voeg er een paar paddenstoelen aan toe voor de smaak.
Snijd het resterende eekhoorntjesbrood in plakken en bak 
ze kort in een scheutje olie. Kruid met peper en zout.
Versnijd de duiven en verwijder de karkassen.  
Hak 2 karkassen fijn en doe ze bij de saus met de padden-
stoelen. Warm nog even door en duw de saus door een zeef.

Bereiding kroketjes van polenta
Warm de groentenbouillon op. Als de bouillon kookt, voeg 
je al roerend de polenta toe.
Blijf zeker een 5-tal minuten roeren tot de polenta gaar is 
(als hij te vast is, kan je nog een scheutje water of bouillon 
toevoegen). Werk de polenta af met een klontje boter,  
kruid met peper en zout.
Giet de polenta in een cakevorm om af te laten koelen.
Snij de afgekoelde polenta in blokjes/balkjes en bak deze 
op het einde aan met een klontje boter (in een grote pan).
Serveertip: snijd de duivenfilets in plakjes en leg ze op 
voorverwarmde borden. Garneer met het eekhoorntjesbrood, 
de kroketjes van polenta en doe de saus erover (doe wat 
saus op het vlees, serveer extra saus apart in een kom).
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