
 

 

Geroosterde kalkoen met wilde champignons 

Ingrediënten voor 2 - 4 personen 

 1 kalkoen voor 2-4 personen (1 dag van te voren alvast voorbereiden – zie hieronder) 

 100 g boter op kamertemperatuur 

 1 eetlepel gedroogde tijm 

 2 wortelen 

 2 stengels bleekselderij 

 2 uien 

 1 klein flesje donker bier 

 Droge pekel 

1 theelepel zout 

1 theelepel vers gemalen zwarte peper 

1 theelepel zuiveringszout 

Meng de droge pekel.  

Kalkoen 

Spoel de kalkoen af en dep hem goed droog (van binnen en van buiten). Wrijf de  vervolgens zowel 

van binnen als van buiten in de droge pekel. Zet er een nacht onafgedekt in de koelkast in. Verwijder 

minimaal 1 uur voordat u de volgende dag de oven in gaat. 

Voeg in een mengkom de boter en tijm toe. Til het vel voorzichtig op bij het borstvlees zonder het te 

breken, duw de boter er voorzichtig in en spreid het uit onder het vel naar de achterkant van het 

borstvlees. Wrijf vervolgens de rest van de kalkoen in met de boter. Snijd de ui, wortel & 

bleekselderij grof en leg ze op een bakplaat. Leg de kalkoen erop, schenk het bier erbij en dek de 

kalkoen af met bijvoorbeeld aluminiumfolie. Gaar de vogel 40 minuten per kilo in een oven van 

185°C. Verwijder halverwege de folie. 

Wilde Champignonsaus 

 300-400 g wilde champignons naar keuze (bijvoorbeeld eekhoorntjesbrood, cantharellen) 

 2-3 grote sjalotten (dun gesneden) 

 1 eetlepel olijfolie 

 1 eetlepel boter kamertemperatuur 

 ¼ kopje jus van de kalkoen 

 verse tijmblaadjes 

 Scheutje rode wijn 

 Scheutje slagroom (20% vet) 

 1 eetlepel koude boter voor saus indien gewenst 

 Zout en peper 

Terwijl de kalkoen aan in de oven staat, maak je je wilde paddenstoelen naar keuze schoon.  Haal ze 

een paar keer door een kom met koud water totdat alle vuile stukjes op de bodem van de kom 

vallen. Schep ze eruit met je handen en leg ze op wat keukenpapier op een vlakke plaat om ze te  

drogen. Voordat je ze bakt, scheur je ze in lange, grote reepjes. 

Zet een pan met dikke bodem op middelhoog vuur met de olijfolie en boter (op kamertemperatuur) 

en voeg de dungesneden sjalotjes toe. Voeg zout en peper naar smaak toe. Als het suddert afdekken 

met een deksel. Bak ongeveer 10 minuten, af en toe roerend, tot ze een beetje bruin beginnen te 

worden. Voeg je champignons toe en roer goed. Dek een paar minuten af en blijf tussendoor roeren 

tot de champignons beginnen te slinken. Voeg dan een scheut rode wijn en kalkoenjus toe. Blijf  



 

 

 

roeren tot de champignons gaar zijn. Voeg vervolgens de verse tijmblaadjes, boter en slagroom toe. 

Blijf goed roeren tot alles gesmolten en goed gemengd is. 

Maak en bord op met de kalkoen en leg je champignonsaus er bovenop 
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