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HOOFDGERECHT: VARKENSFILET IN HET GROEN – POMME DAUPHINE 

 
  Ingrediënten:  Bereiding hazelnootboter: 

 Verwarm de oven op 180 °C  

 Spreid de hazelnoten uit op een bakplaat en rooster ze tot ze goed beginnen te kleuren en wat te 
ruiken; 

 Laat ze afkoelen en verwijder eventuele velletjes door ze in een theedoek te rollen; (velletjes 
smaken bitter bij gebruik); 

 Hak de hazelnoten en keukenmachine of blender grof en doe er met draaiende motor eerst het 
zout en daarna de arachideolie beetje bij beetje bij en laat de machine draaien tot een zachte 
boter is ontstaan; 

Bereiding filet: 

 Kruid de filet in zijn geheel met peper en zout; 

 Doe een weinig boter in een pan en schroei het vlees aan elke zijde dicht;  

 Voeg nu de hazelnootboter toe de knoflook, tijm en rozemarijn toe en draai nog enkele keren 
rond; Schep zoveel mogelijk hazelnoot boter op de filet om een mooie korst te vormen. 

 Gaar verder in een stalen ovenschaal in voorverwarmde oven van 120 °C tot een 
kerntemperatuur van 60 °C  is bereikt en overgiet hierbij elk kwartier met de geklaarde boter; 
haal daarna uit de oven en dek af met aluminiumfolie. Zet weg in de warmhoudkast maar zorg 
dat deze niet warmer is dan 55 °C   

 Gebruik alle boter en aanbaksels voor de bereiding van de saus, maak de saus in de ovenschaal 
klaar!; zie bereiding saus; 

Bereiding groenten: 

 Reinig en blancheer de 2 soorten boontjes apart en laat ze schrikken in ijswater; 

 Blancheer de erwtjes eveneens en laat ook schrikken in ijswater; 

 Bewaar het groentenat voor de saus van het vlees. 

 Glaceer de sjalotten a blanc ( droog koken en garen zonder te kleuren) met de witte wijn, azijn, 
suiker en 4 eetlepels boter; 

 
 
 

  Hazelnootboter  
100 g hazelnoten  
 mespunt zout  
ca 60 ml arachideolie   
    
    
    
  Varkensfilet  
1200 g filet van varken (1 stuk)  
6 tn knoflook  
3 takjes tijm  
3 takjes rozemarijn   
75 g geklaarde boter  
    
    
    
    
    
    

  Groenten  

250 g boterboontjes  

250 g sperzieboontjes  

250 g doperwten  

6  sjalotten (middelgroot)  

200 ml witte wijn  

50 ml azijn  

20 g suiker  

4 el boter  
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  Groentesaus   
Bereiding groentesaus: 

 Kook de kippenbouillon i met een blaadje laurier in tot de helft; 

 Mix hierin kort voor het uitserveren de geblancheerde kervel en daslook met 2 eetlepels boter 
en passeer door een fijne zeef; kook niet meer op! 

 Breng op dikte met een beetje Xantana met behulp van een staafmixer. 
 
Bereiding overige groenten; 

 Reinig de lente-uitjes, asperges  en blancheer afzonderlijk elk circa 2 minuten tot beetgaar in 
gezouten water met veel boter; 

 
Bereiding pommes Dauphine: 

 Kook de aardappelen met zout gaar, kook droog en draai door een fijne roerzeef; 

 Breng water, samen met de boter aan de kook, voeg in één keer de bloem toe en roer tot 
bolvorm op het vuur; 

 Doe nu in een andere pan en voeg 1 voor 1 de eieren toe. Voeg het volgende ei pas toe als het 
voorgaande ei is opgenomen; 

 Meng twee gewichtsdelen aardappelpuree met één gewichtsdeel soezendeel; Afwegen! 

 Kruid goed af met peper en zout.  
 
Bereiding saus: 

 Voeg bij de aanbaksels van het vlees, de kippenbouillon, 300 ml groentenat (zie bereiding 
groenten) en de room samen met wat olijfolie extra vergine toe en smaak af met peper en zout; 

 Laat zachtjes “garen” en inkoken tot ca. 1/3; 

 Smaak af met desgewenst nog wat dragonazijn of citroensap en voeg op het laatst 1 el verse en 
goed fijngesneden dragon toe; voeg eventueel nog wat peper of zout toe en breng zo nodig op 
dikte met wat Xantana. 

 
 
 
 
 

500 ml kippenbouillon  

1  laurierblad   

100 g kervel  

100 g daslook  

2 el boter  

  Overige groenten:  

8  lente-uitjes  

12  korenaar asperges  

    

  Pommes Dauphine  

500 g puree aardappelen  

150 g boter  

155 ml water  

95 g bloem  

2  eieren  

  peper en zout   

    

    

    

  Saus  

300 ml kippenbouillon   

150 ml room   

15 ml olijfolie extra vergine   

  dragonazijn of citroensap   

  naar smaak   

  peper en zout   

1 el verse dragon   
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Voorbereiding voor het uitserveren: 
Vlees: Bak het vlees zo nodig nog even aan en snijd in 12 of 24 plakken; 
Haal de lamsoor zeer kort door gezouten water; en koel direct; 
Glaceer de boontjes en erwtjes met de sjalot; 
Zet de groentesaus (licht verwarmd) klaar; 
Zet de overige groenten (lente-uitjes en asperges) klaar; 
Pommes Dauphine: maak mooie quenelles tussen 2 lepels en bak deze af in de friteuse op 180 °C.  
 
 
Uitserveren: 
Maak een mooie compositie op het bord, voeg één/enkele blaadje(s) lamsoor toe; serveer direct uit. 
Geef de saus erbij aan tafel. 
 
Wijnadvies: Deetlefs 

    

50 g lamsoor   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


