
 

 
www.ajvar.nl 

  

Tsjechische Republiek 

Bedankt voor het bezoeken van  

www.ajvar.nl 

    

 

 

Kachna s červeným zelím  
Eend met rode kool 

 

1 eend 

1 kleine ui 

½ appel 

½ sinaasappel 

marjolein 

rozemarijn 

tijm 

zout en peper 

 

voor de kool: 

20 gr. suiker 

3 el. olie 

1 fijngehakte ui 

2 el. vossebessen uit een potje 

800 gr. verse rode kool 

200 gr. gepelde aardappelen 

3 dl. rode wijn 

½ appel, in blokjes 

½ sinaasappel, uitgeperst 

1 tl. citroensap 

zout en peper 

een stukje pure chocolade 

 

Verwarm de oven voor op 200ºC. 

 

Was de eend van binnen en buiten en dep hem droog. Snij de ui, de halve appel en de halve 

(gepelde) sinaasappel in grove stukken. Meng de appel, sinaasappel en de helft van de gehakte 

ui met het grootste deel van de kruiden. Vul er de buikholte van de eend mee en maak de holte 

dicht met een cocktailprikker. Bestrooi het beestje met de rest van de kruiden, het zout en de 

peper. Leg de eend in een bakblik en zet het in de voorverwarmde oven. Invetten hoeft niet: de 

eend is vet genoeg. Breng de temperatuur na vijf minuten terug naar 150ºC. en laat de eend 

een uur lang braden. 

 

Na het uur leg je de andere helft van de gesnipperde uien op de borst van de eend en zet je 

hem terug in de oven. Laat nog eens een uur braden. 
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Of de eend gaar is kun je controleren door een breinaald in de poot te steken. Als het vocht dat 

eruit loopt helder is, is hij gaar. Laat de eend even rusten voordat je hem opdient. 

 

Terwijl de eend in de oven staat maak je de rode kool: Laat de suiker een beetje karameliseren 

in een pan op een heel zacht vuurtje. Als het gaat geuren is het genoeg: pas op dat het niet 

aanbrandt. Voeg de olie en de uien toe, zet het vuur hoger en bak ze kort. 

 

Als de uien glazig zijn roer je er de veenbessen, de fijngesneden rode kool, de in blokjes 

gesneden aardappelen, de andere helft van de appel (van de eend), de rode wijn, het citrussap 

en zout en peper door. Laat het zachtjes sudderen tot de kool zacht is en de stukjes aardappel 

gaar. 

 

Tot slot smelt je er de chocolade door, dat geeft de kool een mooie glans. 

 

Als je het nog traditioneler wilt doen, dan laat je de aardappelen uit de kool weg en geef je er 

knedlíky bij.  

 

 

 

 

 


