
RECEPT VAN: Truffelsaus Hoeveelheid: ruim 2 dl 
INGREDIËNTEN MATERIALEN 
25 gram gesnipperde sjalotjes 
7 gram bakboter 
1 laurierblaadje 
1 stuk gekneusde zwarte peperkorrel 
45 gram blokjes katenspek 
25 gram gewassen preiringen 
25 gram blokjes gewassen wortel 
1 dl rode wijn 
1 dl medium sherry 
2 dl kippenbouillon (of duurdere versie: 1 dl truffeljus) 
1 dl room 
50 gram truffelpasta/puree 
25 gram blokjes roomboter op ijswater 
Zwarte peper uit molen naar smaak 
 
Belangrijk: De gehele afgeborstelde 
reuzechampignons uit menu garen in de saus 
 

 Afvalbakje 
 Snijplank 
 Koksmes (batter) 
 Bekken 
 Kookpan (2 L) 
 Bolzeef 
 Debrasseerbakje 
 Weegschaal 
 Maatbeker 
 Staafmixer 
 Keukenmachine 
 Tefal bakpan 
 Sauslepel 
 

BEREIDINGSWIJZE DITJES EN DE DATJES
1. De sjalotjes, prei, de spek, wortel, peperkorrel, 

laurierblaadje fruiten, in de bruisende bakboter, in 
een kookpan. 

2. Afblussen met rode wijn en medium sherry 
3. Zachtjes inkoken tot de helft van de hoeveelheid 

vocht. 
4. Kippenbouillon en de room toevoegen. 
5. Het geheel wederom zachtjes inkoken tot de helft 

van de hoeveelheid vocht. 
6. Het geheel cutteren in de keukenmachine 
7. Zeven. En goed de sappen, met een lepel, uit de 

groenten drukken.   
8. Eventueel peper toevoegen. 
9. Wanneer de saus geserveerd wordt, dan pas m.b.v.  

de staafmixer de truffelpasta en de koude blokjes 
roomboter aan de, aan de kook gebrachte, saus 
toevoegen. De saus mag dan niet meer doorkoken. 
 

 Spek altijd in een droge bakpan uitbakken. 
Beginnen op hoog vuur en het vuur steeds lager 
zetten. Regelmatig het loskomende vet uit het spek 
met keukenpapier verwijderen. 

 Wanneer je spek gebruikt in een gerecht is het 
vaak nodig om eerst het stuk spek in water te 
koken, om zodoende het zoutgehalte naar beneden 
te brengen. In dit geval, bij de speksaus, is het niet 
nodig. 

 
 Voor de smaak en om de saus dikker te maken 

voeg je vlak voor het serveren aan de warme saus 
blokjes boter toe. Dit heet monteren. Als je de saus 
na het toevoegen laat doorkoken wordt de saus 
steeds dikker totdat de boter zich gaat scheiden en 
dus in de schift gaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


