
 
4. Herten-biefstukjes met portsaus (en garnituur van rodekool met appel, spruitjes en aardappel
Ingrediënten voor 15 personen:
15  Hertenbiefstukjes van ca. 150 gr. appeltjes , 5 dl. Port,  0,5 lt.   2,5 e.l. verse of ½ e.l. gedroogde tijm Voor de appeltjes: 8  st. appels met rode schil (bijv. sterappels)2    st. citroen         125 gr. boter         

     Bereiding :  
     Stap 1 1. Laat het vlees op kamertemperatuur komen2. Snijd de uien in kwarten en snijd deze kwarten vervolgens  in ringen. Bewaar de ui tot gebruik in een    3. Ris de verse tijmblaadjes van de steeltjes en hak ze fijn4. Snijd de appels (in de schil) in dikke plakken en verwijder het klokkenhuis met een appelboor5. Wrijf de appelplakken aan beide zijden in met d in een afgedekt schaaltje.   6.  Verhit de braadboter in een koekenpan en braad de biefstukjes rondom aan. Draai het vuur  halfhoog, bestrooi de biefstukjes met wat zout  tot ze de gewenste graad van gaarheid hebben. Neem ze uit de pan en houd ze op een  voorverwarmde schaal losjes afgedekt met aluminiumfolie warm. Of zet ze in een op 100 voorverwarmde oven.  7. Fruit de gesnipperde ui in de braadboter tot hij begint te kl port. Roer het geheel goed en laat tot de helft inkoken.8.  Voeg de fond toe en laat nog kort koken. Proef of er nog zout en/of peper bi met allesbinder of aardappelzetmeel en roer er eventueel nog een klontje boter door voor extra  glans. 9.  Zet terwijl de biefstukjes bakken een tweede koekenpan op het vuur. Verhit de boter voor de  appeltjes in de pan en bak de appelplakken aan beide kanten bruin. Bestrooi ze met poedersuiker om  ze mooi te laten kleuren. 10. Leg de biefstukjes op de voorverwarmde borden, schep er wat saus over  appelplakken.  
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biefstukjes met portsaus met appeltjes.  
(en garnituur van rodekool met appel, spruitjes en aardappel-

personen:       
biefstukjes van ca. 150 gr. per stuk,  125 gr. Braadboter,  wildfond uit een pot,  allesbinder of aardappelzetmeel2,5 e.l. verse of ½ e.l. gedroogde tijm, zout en versgemalen peper  

st. appels met rode schil (bijv. sterappels)         poedersuiker                 

Laat het vlees op kamertemperatuur komen .                                                                                    Snijd de uien in kwarten en snijd deze kwarten vervolgens  Bewaar de ui tot gebruik in een     afgedekt schaaltje   Ris de verse tijmblaadjes van de steeltjes en hak ze fijn .             Snijd de appels (in de schil) in dikke plakken en verwijder het klokkenhuis met een appelboorde appelplakken aan beide zijden in met de halve citroen zodat ze niet bruin worden en bewaar          Verhit de braadboter in een koekenpan en braad de biefstukjes rondom aan. Draai het vuur halfhoog, bestrooi de biefstukjes met wat zout en peper en laat ze in ca. 3 minuten per kant bakken tot ze de gewenste graad van gaarheid hebben. Neem ze uit de pan en houd ze op een voorverwarmde schaal losjes afgedekt met aluminiumfolie warm. Of zet ze in een op 100       in de braadboter tot hij begint te kleuren. Voeg de tijm toe en blusport. Roer het geheel goed en laat tot de helft inkoken. Voeg de fond toe en laat nog kort koken. Proef of er nog zout en/of peper bimet allesbinder of aardappelzetmeel en roer er eventueel nog een klontje boter door voor extra 
Zet terwijl de biefstukjes bakken een tweede koekenpan op het vuur. Verhit de boter voor de e appelplakken aan beide kanten bruin. Bestrooi ze met poedersuiker om 
Leg de biefstukjes op de voorverwarmde borden, schep er wat saus over en garneer met de 
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-kastanje puree) 
    
,  2 à 3    kleine uien,  allesbinder of aardappelzetmeel,    

        

.                                                                                                  
                                                   Snijd de appels (in de schil) in dikke plakken en verwijder het klokkenhuis met een appelboor.           zodat ze niet bruin worden en bewaar                            Verhit de braadboter in een koekenpan en braad de biefstukjes rondom aan. Draai het vuur en peper en laat ze in ca. 3 minuten per kant bakken tot ze de gewenste graad van gaarheid hebben. Neem ze uit de pan en houd ze op een voorverwarmde schaal losjes afgedekt met aluminiumfolie warm. Of zet ze in een op 1000 C.              euren. Voeg de tijm toe en blus af met de 

Voeg de fond toe en laat nog kort koken. Proef of er nog zout en/of peper bij moet. Bind de saus licht met allesbinder of aardappelzetmeel en roer er eventueel nog een klontje boter door voor extra 
Zet terwijl de biefstukjes bakken een tweede koekenpan op het vuur. Verhit de boter voor de e appelplakken aan beide kanten bruin. Bestrooi ze met poedersuiker om 

en garneer met de 



 
Stap 2  Rode kool                                   1.   De rode kool eerst klein snijden.        2. Breng de rode kool in water aan de kook. Voeg vervolgens de laurierblaadjes, kruidnagels, peper en    zout toe.                               3. Schil intussen de appels en snijd ze in blokjes. Bestrooi de blokjes met kaneel.  4. Doe de appels bij de rode kool. Voeg gelijk de bruine suiker toe.  5. Laat alles op laag vuur ca. 30 minuten sudderen. Giet de rode kool af.  6. Verwijder de kruidnagels en de laurierblaadjes. Indien nodig kun je de rode kool nog binden. 
Stap 3 Spruitjes  1.  Haal van de spruitjes de buitenste blaadjes af. Eventueel ook een klein laagje van de onderkant.           2.  Was de spruitjes met koud water en laat ze koken tot ze gaar zijn. Voeg eventueel wat zout toe. 
Stap 4 Aardappel-Kastanje puree  1.  Snijd de geschilde aardappelen(ca. 2,25 kg) in kleine stukken en kook ze in water met zout goed gaar   en kruimig. Giet de aardappelen af en schud ze even om.           2.  Kook intussen de melk. (375 ml.)  3. Stamp de aardappelen fijn en voeg intussen nootmuskaat, gekookte melk en een klont boter toe.  4. Meng de verse aardappelpuree met de kastanje-puree uit blik.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu november 2016  Jan vd Berg en Leo Krielaars 
 


