Carpaccio van in rozemarijnzout
gerookte ribeye
met pesto van wilde spinazie, compôte van zoete uien &
gedroogde prosciutto.

Bereidingswijze
Begin met het rozemarijnzout. D oe de geritste takjes rozemarijn in de keukenmachine en doe
hier al draaiende, beetje bij beetje, het zout bij. S meer de runderribeye in met het rozemarijnzout
en ro oster deze in een pan met een beetje olie. S to ok ver volgens de ro okoven op, doe hier wat
ro ok mot en jeneverbessen in en zet het vuur laag. Zodra de gele ro ok is verdwenen legt u de ribeye
erin en sluit u de bak. Ro ok het vlees ongeveer 15 minuten op heel laag vuur. Zodra de ribeye goed
gero ok t is legt u deze koud en afgedek t weg om op een later moment te kunnen snijden.
Nu is het tijd vo or de krokante prosciut to. S melt de suiker in een pan met dikke bodem, laat deze
licht kleuren en blus af met wit te wijn. Voeg hier de smaakstof fen aan toe en sto of hier tevens de

Ingrediënten

zoete uienringen in. Licht zouten. A ls de uien gla zig en zacht zijn mogen ze van het vuur af. Leg

Pesto van wilde s pinazie

12 0 ° C in de oven.

de plakken prosciut to tussen vet vrij papier en verz waar deze. Bak ze krokant in 4 5 minuten op

• 5 0 gr. gero osterde
cashewnoten

Dan de pesto van wilde spina zie. Ro oster de cashewnoten ongeveer 6 minuten op 18 0 ° C. M eng

• 5 0 gr. Parmezaanse kaas

ze samen met de gewassen spina zie, knoflo ok, Parmezaanse kaas, zout en peper vo orzichtig in

• 2 0 0 gr. wilde spina zie, 		

de keukenmachine tot u de gewenste dik te bereik t heef t. Giet vo orzichtig de olie erbij om structuur

gewassen

te behouden.

• 5 0 ml. olijfolie
• zout en peper

Nu is het tijd om het gerecht af te maken. S nij de ribeye mo oi dun, bij vo orkeur met een snijmachine
en breng op smaak met peper en zout. Verdeel de zoete uiencompôte over kleine stekers en leg

Compôte van zoete uien

deze in een oneven aantal op het bord. Leg hier de plakken ribeye op, speels en met volume.

• 5 0 0 gr. zoete uien, gepeld en

D resseer de pesto en zorg vo or een mo oi kleurenpallet op het bord. M aak het geheel af met de

in ringen gesneden

krokante prosciut to, wat gedresseerde sla en cressblaadjes.

• 5 0 ml. wit te wijn
• 10 0 gr. suiker
• 1 blad laurier
• 1 takje rozemarijn
• zout en peper

Bon appétit!
H erman Klukker t
Chefkok V H C J ongens

Rozemarijnzout
• 2 0 gr. geritste rozemarijn
• 2 0 0 gr. grof zeezout
Krokante prosc iutto
• 8 plakken prosciut to di Parma
• vet vrij papier
Ri beye
• 1 stuk ribeye à 5 0 0 gr.
• ro ok mot
• jeneverbessen
• rozemarijnzout
• zout, peper en olijfolie

Kijk voor alle recepten op www.vhcjongensbv.nl

