
 

Gebraad van knolselderij met citrussaus 
Voor 3-4 personen 
 

 
 
Ingrediënten: 

• 1 knolselderij 
• 2-3 eetl. roomboter 
• 1 koffielepel venkelzaad 
• 1 koffielepel karwijzaad 
• zoutflakes en zwarte peper 
• tenen van 1 bol knoflook 
• 2-3 sinaasappels, gehalveerd 
• 2-3 mandarijnen, gehalveerd 
• 1-2 citroenen, gehalveerd 
• 1-2 bol knoflook, overlangs 

gehalveerd 

Voor de saus: 
• 3 eetl. sinaasappelmarmelade 
• 1-2 takjes rozemarijn, naaldjes 

fijngehakt 
• 1 heel takje rozemarijn, voor de 

garnering 
• 2 laurierblaadjes 
• 1 eetl. grove mosterd 
• 1 eetl. rodewijnazijn 
• Scheutje brandy of whiskey 

 
Bereidingswijze: 
Was de knol goed, droog af en smeer hem met schone handen helemaal in met boter. Zet hem 
op het midden van 2 vellen aluminiumfolie, die je kruislings over elkaar legt. 
Maal de zaden kort in de vijzel. Bestrooi de knolselderij met peper, zout en de gemalen zaden en 
leg de losse tenen knoflook (ongepeld) er ook op. 
Vouw het folie over de knol dicht en zet hem op de bakplaat. 
Bak de knolselderij ongeveer 2 uur in een voorverwarmde oven op 180 graden, of tot je er met 
een puntig mesje zonder moeite in kan prikken. 
Zet bij de laatste 30 minuten de sinaasappel, citroen, mandarijn en de gehalveerde bol knoflook 
erbij in de oven. Vouw na 2 uur het folie open, verwijder de knoflooktenen en rooster de knol 
nog 30 minuten zonder folie voor een mooi bruin korstje. 
Maak in de tussentijd de saus. Verwarm de marmelade met de fijngehakte rozemarijn en laurier 
in een steelpan. Knijp 2 warme sinaasappels, 2 mandarijnen en misschien een citroen uit de 
oven erboven uit. Knijp wat geroosterde tenen knoflook fijn en roer ze erdoor.  Bewaar 
natuurlijk ook wat geroosterd fruit voor de garnering. Roer de mosterd erdoor en breng de 
saus zachtjes aan de kook. Blus af met azijn en een scheutje drank. Breng op smaak met zout en 
peper. 
Leg de knolselderij op een grote (voorverwarmde!) schaal. Giet de saus erover. Zet de rest van 
het geroosterde fruit om de knol heen en garneer met een mooie tak rozemarijn die nu 
verrassend veel op een dennentak lijkt. 


