Licht gerookt edelhert
met een korst van haver vlokken, geser veerd met gebakken
polenta, gekonfijte oerpeen, schuim van amandelen en krokant
van pastinaak.

Bereidingswijze
Begin met het roken van de her tenfilets (dep deze goed dro og). L aat de eerste, gele ro ok uit de
ro okoven ontsnappen en leg de jeneverbessen in de ro ok mot. Plaats daarna de filets op het rekje,
sluit de oven en laat 2 0 minuten staan.
S chil de oerpenen en snij deze in mo oie, gelijk matige stukken. Kor t bakken in een pannetje met
een druppeltje olie, wat zout en peper. Leg ze in een ovenschaal en doe de smaakstof fen er bij.
O vergiet het geheel met het ganzenvet en dek af met vet vrij papier. S chuif het geheel in de oven
op 9 5 graden en laat dit zeker 1, 5 uur staan.

Ingrediënten
Hertenfilets
• 4 edelher t filets van circa 18 0 gr.
• 10 0 gram haver vlokken
• 10 0 gram panko
• 1 losgeklopt ei
• 10 0 gram ro ok mot
• 5 jeneverbessen
• 2 takjes thijm
• peper en zout
Polenta
• 3 0 0 gr. polenta
• 1, 2 liter kippenbouillon
• 3 0 0 ml slagro om
• 8 0 gram boter
• 15 0 gram geraspte parmezaan
• zout en peper
Oerpeen
- enkele takjes tijm
- een blaadje laurier
- drie teentjes knoflo ok
- 5 0 0 gram oerpeen, in diverse

T ijd vo or de polenta. Breng het vocht samen met de smaakstof fen en de boter aan de ko ok en proef.
Pas aan waar nodig. Passeer het vocht en breng het wederom aan de ko ok. Giet nu de polenta in
een dunne straal, al roerend, bij het kokende vocht. Blijf regelmatig roeren en laat het 4 0 minuten
op een laag vuur garen, als de massa gaar is roer dan de Parmezaanse kaas er do orheen en stor t
het dan in een braadslee ongeveer 1 cm ho og. Niet hoger anders breek t het snel, laat dit tenminste
2 uur afkoelen in de koelkast onder druk. Begin nu met het amandelschuim: ro oster in een droge
pan het amandelschaafsel goudbruin, blus het geheel af met de wit te wijn en laat dit bijna volledig
verdampen. Voeg nu de boullion, de amandel melk en de ro om toe en laat het geheel rustig trekken.
Passeer het geheel na 2 0 minuten, controleer de smaak en pas aan waar nodig. Ver warm een frituur
vo or op 14 0 graden, schil nu de pastinaken in de lengte zodat er lange dunne plakken ontstaan
en frituur deze tot ze goudbruin zijn. H et is nu tijd om het her t af te gaan maken: klop het ei los
met een druppeltje water en meng het bro odkruim met de haver vlokken en de gehak te tijm. Haal
de zijkanten van de filet hier licht do orheen zodat aan weerskanten van de filet het vlees nog mo oi
zichtbaar is. Bak het vlees in de geklaarde ro omboter rondom bruin, en gaar circa 5 minuten na
in de oven op 18 0 graden, laat het ver volgens enkele minuten rusten op een warme plaats. M aak
onder tussen de rest van het gerecht af, snij hier vo or de polenta in vierkantjes en bak het rondom
bruin, giet de oerpeen af en bak deze kor t mee. Ver warm de amandelsaus rustig en draai met de
staafmixer voldoende lucht in de saus zodat deze blijf t staan, maak nu het bord op en maak het
geheel af met de luchtige saus en de pastinaakchips.

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

kleuren, scho on en in gelijk matige
stukken gesneden
- 2 0 0 gram ganzenvet
- peper en zout
Amandelsc huim
- 10 0 gram amandelschaafsel
- 10 0 ml kippenbouillon
- 5 0 ml amandelmelk
- 5 0 ml wit te wijn
- 2 0 0 ml slagro om
- peper en zout
- 2 pastinaken

Kijk voor alle recepten op www.vhcjongensbv.nl

