
Hertenbiefstuk

Hoofdgerecht

wild

2 personen

Land: Holland 

Bereidingstijd: 25 minuten

Seizoen: augustus t/m januari

Ingrediënten

• scheutje witte port of sherry

• 1 el blanke rozijnen

• 50 g geschaafde amandelen

• 50 g boter

• 2 hertenbiefstukjes (ca. 125 g per stuk)

• peper en zout

• 1/2 tl gehakte tijm (vers of diepvries) of 1 mespunt gedroogd

• 125 g crème fraîche

http://www.ah.nl/kookschrift/mijn-kookschrift/recept?id=524875
http://www.ah.nl/kookschrift/mijn-kookschrift/recept?id=524875


Bereidingswijze
1. Voorbereiden: Giet port of sherry over de rozijnen en zet ze apart. Rooster de 

geschaafde amandelen in een droge hete koekenpan goudbruin.

2. Bereiden: Verhit de boter en bak hierin de hertenbiefstukjes 2-3 minuten per kant. 

Bestrooi ze met peper en zout, schep ze uit de pan en houd ze warm onder 

aluminiumfolie. Voeg de rozijnen met port of sherry en de tijm bij het braadvet. Voeg 

de crème fraîche al roerende toe. Meng de helft van de amandelen erdoor. Serveer de 

(herten)biefstukjes met de saus en strooi de rest van de amandelen erover.

3. Tips: Roer eens 1 eetlepel bessengelei of bosvruchtenjam door de saus. 

Serveersuggestie: Lekker met aardappelpuree of gekookte krieltjes en 

cranberrycompote.

Tenslotte
Hert is in het najaar volop verkrijgbaar en lekker mals en verfijnd van smaak. Edelhert wordt 

tegenwoordig ook gefokt. Nieuw-Zeeland heeft dit als activiteit sterk ontwikkeld. Het hert leeft 

daar binnen afrasteringen. Dit hert levert prima vlees met een iets mildere smaak. Het mooist 

zijn de filets uit rug of achterbout, die als 'gewone' biefstuk kunnen worden bereid. Kort 

aanbakken en dan laten nagaren, dan krijg je het sappigste resultaat. Hertenbiefstuk met 

rode portsaus. Dat doe je als volgt: Snij 25 gr boter voor de saus alvast in klontjes en leg ze 

in de diepvries. Bestrooi 4 hertenbiefstukjes met peper (geen zout!). Verhit 25 gr boter in een 

braadpan. Bak de biefstukjes op hoog vuur in circa 2-3 minuten per kant mooi bruin. Haal ze 

uit de pan, leg ze op een (warm) bord en wikkel het bord goed in plasticfolie. Door de 

plasticfolie ontstaat een soort oventje, voor een optimale nagaring. Laat op een warme plaats 

rustig nagaren. Voor de saus giet je 1 dl rode wijn bij het braadvet. Laat op hoog vuur de 

alcohol verdampen. Voeg een scheutje water toe en een half paddestoelen- of 

runderbouillontablet. Laat op hoog vuur inkoken tot de helft. Doe 1 dl port erbij en laat 

opnieuw op hoog vuur inkoken tot de helft. Proef op zout & peper. Klop met een garde één 

voor één de ijskoude klontjes boter erdoor tot een mooi glanzende saus. De biefstukjes 

zouten, in mooie plakjes snijden en dakpansgewijs op borden leggen. De saus erover lepelen. 

Voor een echte culinaire beleving maak je Hertenbiefstuk met wildsaus en mousseline. 

Dat doe je zo: Kook voor de mousseline 600 gr geschilde aardappelen gaar. Prak de 

aardappelen en meng ze met 100 gr geklaarde boter, 2 dl volle melk en 1 ei. Breng het geheel 

op smaak met nootmuskaat. Klop het geheel met een garde romig en luchtig. Roer 100 gr 

fijngehakte waterkers er op het laatst doorheen. Breng voor de stoofpeertjes 4 geschilde 

stoofperen, 4 dl rode wijn, 200 gr suiker, 1 kaneelstokje en 3 kruidnagelen aan de kook en laat 

circa 25 minuten zachtjes garen. Bewaar de stoofperen in het kookvocht. Kook voor de 

wildsaus 1,5 dl rode wijn met 4 dl jus de veau tot de alcohol is verdampt. Voeg 1 el wildfond 

en 100 gr peperkoek toe. Blijf roeren tot alle peperkoek is opgelost en de gewenste dikte is 

verkregen. Bak 4 hertenbiefstukjes bruin in een combinatie van boter en olie. Bestrooi met 

zout en peper en laat ze op een warme plek even rusten. Voor de opmaak leg de mousseline 

op het bord, leg er de biefstuk bovenop, de stoofperen ernaast en geef de saus er apart bij.


