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HOOFDGERECHT: Hertenkalf met textuur van wortel en biet, met hazelnoot en met champignon gevulde aardappel 

 
  Ingrediënten:  Bereiding hertenkalf 

 Verwijder het vlies van het vlees van het hertenkalf;   

 Zet een pan op het vuur met voldoende boter en kleur hierin het vlees; 

 Kruid met peper en zout en zet (afgedekt)weg tot gebruik.; 

  
Bereiding gevulde aardappel: 

 Snijd de shiitake in brunoise en bak in boter met de - eveneens in fijne brunoise gesneden - sjalot; 

 Hak de hazelnoten, die even zijn gekleurd in de oven van 60 °C, fijn en meng met de gebakken 
shiitake en sjalotjes;  

 schil de aardappelen, steek ze zo groot mogelijk uit en maak een klein gaatje voor de vulling van 
het shiitakemengsel; 

 stoom de aardappelen gaar, kruid met peper en zout en vul op met het shiitakemengsel; 

 Maak van het afval een mooie aardappelpuree met boter en melk; zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding groenten: 

 Schil en halveer 6 zwarte wortels en stoof deze in boter; voeg tijm en knoflookteentje toe en gaar 
onder deksel en kruid met peper en zout; 

 Wanneer ze gaar zijn laat je het vocht verdampen en de wortels licht karameliseren;  

 Schil de overige 6 zwarte + oranje en gele wortels en laat ze apart garen (zodat ze hun eigen kleur 
behouden) onder deksel; Versnijd ze daarna in verschillende grootte en/of vorm (met loof voor 
hoogte / idem onderzijde en/of slices etc.  

 Snijd de spitskool in lange fijne repen; 
 
*) Speel met de hoeveelheid wortel. De grootte van de wortels kan per dag verschillen. Varieer met 
hoogte, dikte en vorm. Laat eventueel overschot liggen voor de volgende groep. Zo kan de inkoper 
ook zijn inkoop hierop aanpassen; wortels blijven lang goed. 
 
 
 
 

1200 g Hertenkalf filet pur  
  boter  
  peper en zout   
    
  Gevulde aardappel  
250 g shiitake   
2  sjalotjes   
  boter   
60 g hazelnoten  
12  Charlotte aardappelen  
    
  Groenten:  
12  zwarte wortels klein formaat *)  
  boter  
  tijm  
1 tn knoflook   
  peper en zout   
12  oranje wortels klein formaat  
12  gele wortels klein formaat  

¼  spitskool  
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  Bereiding saus:   
Bereiding saus: 

 Verhit de olie en bak hierin de afsnijdsels bruin; 

 Voeg de sjalotten, knoflook fijngehakt en gepeld, tijm en laurier toe en fruit op middelhoog vuur 
gedurende 5-6 minuten; Roer af en toe. 

 Voeg de sherryazijn toe en roer om te deglaceren;  

 schenk nu de wijn en de port erbij en laat op hoog vuur inkoken, 

 Voeg nu de gekneusde peperkorrels en de beide bouillons toe; 

 Breng alles zachtjes aan de kook en kook de saus 20 minuten; schep af en toe het schuim van de 
oppervlakte; 

 Zeef de saus door een zeef boven een schone pan en laat daarna zachtjes inkoken tot de 
gewenste dikte voor het verder daarna afmaken van de saus met zo nodig wat zeezout of peper; 

 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Hertenkalf: laat het vlees een 6-10 minuten garen in de oven van 200 °C; controleer de 
kerntemperatuur 55-60 (rood) / 60-65 (rosé) laat 10 minuten rusten voor het vlees aan te snijden! 

 Gevulde aardappelen: Warm op in een voorverwarmde oven van 150 °C; Zorg dat ze niet 
uitdrogen; 

 Wortels: Bak de wortels zeer kort nog even aan in wat boter en kruid met peper en zout; 

 Spitskool: bak de spitskool zeer kort in boter en kruid met wat peper en zout; 

 Warm de aardappelpuree op;  

 Saus: verwarm de saus, breng over in een maatbeker met wat koude boter en mix tot een mooie 
homogene saus; breng zo nodig nog op smaak met peper en zout. 

 
Uitserveren: 
Leg de zwarte wortel centraal op het bord met alle garnituren er prachtig omheen “gedrapeerd” met 
als laatste de in “roosjes” gedraaide plakjes biet; Werk af met een blaadje rucola 
Serveer de saus er apart bij aan tafel. 
 
Wijnadvies: Maray of Fioris 

30 ml olijfolie   

  afsnijdsel van het vlees  

2  sjalotten  

1 tn knoflook  

2 takjes tijm  

1  laurierblad  

15 ml sherryazijn  

250 ml rode wijn  

1  glaasje rode port  

6  peperkorrels  

125 ml kippenbouillon  

125 ml kalfsbouillon  

  zn. zeezout en zwarte peper   

    

  koude boter  

  peper en zout   

    

  blaadje rucola  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


