Gegrilde Rugfilet Iberico
met Petit Ratatouille, aardappelcroquant en een kalfsjus met
waterkers

Bereidingswijze
Begin allereerst met het snijden van de groentes. Vo or een mo oie homogene ratatouille is het
belangrijk om de groentes mo oi gelijk matig te snijden. M aak hierna het kruiden bouquet. Leg de
t wee (gewassen) prei bladeren neer en leg de kruiden hierin. Vouw de bladeren om elkaar heen
zodat alle kruiden in de bundel zit ten en bind dicht met het bindtouw. Zorg dat er ruim touw over
blijf t zodat het bouquet er later makkelijk uitgehaald kan worden.
Zet een pan op middelho og vuur en ont zuur hier eerst de tomaten puree in. Zet ver volgens het
kruiden bouquet en de uienblokjes aan tot deze gla zig zijn. Voeg dan eerst de paprika erbij en als
deze is aangezet de aubergine en als laatst de courget te. L aat dit op laag vuur langzaam garen.

Ingrediënten
• 6 0 0 gram rugfilet van het Iberico
varken
• 1 aubergine, 1 courget te,
1 gele paprika en 1 rode paprika,
alle vier ontdaan van de zaadlijsten
en in kleine blokje’s van ca. een
halve centimeter gesneden
• 1 kleine ui, gesnipperd
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 1 kruiden bouquet bestaande uit:
2 buitenste bladeren van de prei,
2 takjes tijm, 2 blaadjes laurier,
1 takje rozemarijn, 2 takjes plat te
peterselie en een stukje bindtouw
• 2 L a Rat te aardappels
• enkele takjes verse tijm
• 15 0 ml. kalfsjus (bij vo orkeur zelf
gemaak t)
• 1 bos waterkers, gepluk t en
gewassen

Breng een pan met water aan de ko ok. D ompel hierin de waterkers en spoel deze dan direct koud
af. D raai van de geblancheerde waterkers een puree en wrijf deze do or een grove zeef heen. Koud
wegzet ten.
Vo or de aardappelspiegel snijden we de aardappel echt flinterdun en in mo oie ronde plakjes. Leg
de plakjes dakpansgewijs op vet vrij papier en bestro oi met tijmblaadjes. Leg hier ver volgens nog
een stukje vet vrijpapier overheen zodat het volledig afgedek t is. D oe een klein laagje olie in een
koekenpan en leg hier de aardappelspiegel in (tussen de vet vrije papier tjes). O m het geheel onder
de olie en bij elkaar te houden plaatsen we er een passend steelpannetje op. D raai het vuur laag
en blijf tussentijds controleren totdat de spiegel mo oi krokant is.
M aak nu de jus af. Breng deze aan de ko ok en voeg, van het vuur af, de waterkers puree toe.
Let op: reser veer warm.
Begin nu met de laatste fase van de bereiding, het vlees. S nij de Iberico rugfilet in plakken van
ongeveer een vinger breedte. Zorg er vo or dat de rest van de garnituren warm zijn en klaar om te
ser veren vo ordat het vlees op de grill gaat. Zout het vlees en gril het aan weerszijde totdat het een
mo oie grill ruit heef t. H et vlees mag dus best een beetje rosé zijn van binnen. Breng het vlees na
het grillen op smaak met verse z war te peper.
S e r ve e r t ip
U kunt natuurlijk altijd zelf bepalen hoe u het gerecht aan uw gasten presenteer t, iedereen heef t
tenslot te zijn eigen stijl. Ter inspiratie: doe de ratatouille in een steker en druk ligt aan en plaats
hier de aardappel spiegel rechtop in. H et gegrilde vlees dakpansgewijs ernaast. Speels afmaken
met de saus.

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

Kijk voor alle recepten op www.vhcjongensbv.nl

