
Hertenbiefstuk met gekarameliseerde ui en paddenstoelen

Gerecht voor 4 personen
Gebaseerd op het recept van Hank Shaw; honest-food.net

Ingrediënten
• 60 gr. Boter
• 3 Uien
• Zout
• 1 tl Gedroogde tijm
• 2 tl Honing

• 450 gr. Hertenbiefstuk
• Porcini poeder (optioneel)
• 225 gr. Paddenstoelen
• 3 el Peterselie
• Rucola

Bereidingswijze
• Begin met het karamelliseren van de uien. Verhit 2 

eetlepels boter in een grote pan op middelhoog vuur. Zodra 
deze warm is, voeg de uien toe en roer goed door elkaar. 
Dek de uien af, zet het vuur laag en kook langzaam, af en 
toe roerend. De uien moeten langzaam zachter en bruin 
worden, niet verschroeien aan de randen. Na ongeveer 
10 minuten worden ze zacht. Bestrooi met zout en laat ze 
nog wat garen. Voeg de tijm en honing toe als ze net bruin 
beginnen te worden. Kook tot ze mooi bruin zijn. Haal uit 
de pan en zet apart. De uien kunnen van tevoren worden 
gemaakt.

• Terwijl de uien koken, haal het hert uit de koelkast en zout 
goed. Laat gedurende de tijd dat de ui karamelliseert op 
kamertemperatuur komen.

• Veeg de pan schoon en voeg de resterende boter toe. 
Dep de biefstuk droog met keukenpapier en schroei dicht 
op middelhoog vuur. Draai regelmatig om alle kanten te 
bruinen. Zodra het vlees 55 °C bereikt kunt u het uit de pan 
halen. Laat het vlees rusten. Optioneel: Maal wat gedroogd 
eekhoorntjesbrood fijn en rol de biefstuk door het poeder.

• Terwijl het vlees rust, doe de paddenstoelen in de pan 
op hoog vuur. Schroei de paddenstoelen tot ze hun 
vocht loslaten. Zodra het vocht verdampt, beginnen de 
paddenstoelen kleur te krijgen. Voeg wat boter toe en bak 
totdat ze bruin zijn. Zout tijdens het koken.

• Zodra de paddenstoelen klaar zijn, voeg je de 
gekaramelliseerde uien en de peterselie toe. Meng door 
elkaar en zorg dat alles warm is. Doe wat op ieders bord. 
Doe wat rucola erop, snijd het vlees in medaillons en 
serveer. 


