
 
 

Gegrilde entrecôte van het Herford rund 

 

Benodigdheden: 2½ kg entrecôtefilet, grilpannen, olie, Cajunkruiden. Eén kg kleine ronde 

bloedworst, roomboter, 500 gram wijnzuurkool, 1 pakje lardons spek, 1 kleine 

Chorizoworst. 
Jelly van 3 rode paprika’s, 3 dl witte wijn, 10 gram agar-agar, kleine ronde steker. 

11 stuks baby sla, 300 gram Griekse yoghurt. Crumbles van panko, gehakte kervel, iets 

olijfolie.  Gaufrettes van 2 kg kruimige bonken. 2 doosjes Rucola Cress. 

 

Werkwijze: Afhankelijk van de breedte van de Entrecôte deze in twee of drie lange stukken 

snijden. Verdelen in stukken van 100 gram en dit vlees inwrijven met de Cajun kruiden. 

Straks niet te fors grilleren anders verbranden de kruiden en warm houden in de oven.  

Het stuk vlees bij het opmaken van de borden in 2 stukken snijden. 

 

Wijnzuurkool met laurier, kruidnagel en witte wijn ongeveer 30 minuten zachtjes koken. 

Afgieten en de specerijen verwijderen. De zuurkool fijn snijden. Lardons spek bakken en 

heel klein snijden. Chorizoworst in blokjes van 2 x 2 mm snijden en kort bakken. 

 

Jelly: Paprika’s in vieren snijden, zaadjes en zaadlijsten verwijder en 30 minuten koken.  

In de blender pureren met de witte wijn. In totaal 6 dl paprikapuree met zout en 10 gram agar 

agar koken en 2 mm. dun storten op een rechte schaal.  

Laten opstijven en met de kleine steker, 2 rondjes p.p. uitsteken. 

 

Bloedworst in 22 dikke plakken snijden (2 cm dik) en in de roomboter kort bakken. 

Babysla in de lengte snijden en even voorzichtig bakken. 

Crumbles maken door Panko, gehakte kervel en iets olijfolie met elkaar te vermengen. 



Gaufrettes (wafels) maken door 2 kg bonken te schillen, op de mandoline schaven, wassen, 

droogdeppen en lekker krokant te frituren. 

 

Opmaak: Op de bloedworsten een lepeltje zuurkool leggen en als garnering iets Chorizo. 

Op de rondjes Paprika jelly, een takje Rucola Cress dresseren.  

Babysla opwarmen en bovenop een lepeltje Griekse Yoghurt, bestrooit met Crumbles.  

Tegen de gebakken sla, 2 kleine stukken entrecôte, rechtop zetten met ernaast enkele 

Gaufrettes. 

 

 
 

Wijnsuggestie: 

 

LA MASCOTA 2011 

( Afkomstig van Mendoza streek in Argentinië; wijnhuis bodega Santa Anna; 14%; € 8,17)   

Bodega Santa Ana heeft een rijke historie. In 1891 werd het wijnhuis opgericht door de 

Italiaanse immigrant Luis Tirasso. In Argentinië wordt de grondlegger van Santa Ana gezien 

als één van de pioniers op het gebied van wijnproductie. Innovatie en smaak spelen al sinds de 

beginjaren een belangrijke rol binnen het wijnhuis.  

Samenstelling:100% cabernet sauvignon  

De wijngaarden van Bodega Santa Ana zijn gelegen in de provincies Mendoza, San Juan en 

Catamarce. Elke locatie heeft zijn eigen klimaat en grondeigenschappen. Dit zorgt voor de 

verschillende karakters van de Santa Ana wijnen. Cabernet Sauvignon is donkerpaars 

gekleurd en heeft ‘body’, een volle smaak en veel tannine. De druif heeft typische geuren van 

groene paprika (als de druiven vroeg geoogst zijn), mint en eucalyptus. Maar meestal 

overheersen aroma’s van zwarte bessen en cederhout. De wijn heeft smaken van zwarte 

kersen, pruimen, chocolade en tabak en wordt mooi oud!                                                         

Deze wijn is afkomstig van de  La Mascota wijngaard in de reeds decennia gerenommeerde 



Cruz de Piedra Maipui. Deze intense cabernet Sauvignon heeft 15 maanden gerijpt op eiken 

als gevolg waarvan aroma’s van framboos, geroosterde peper en chocolade. Speciaal geschikt 

voor pasta’s, rood vlees en pittige zachte kaas.  

 


