
 
 

Herten Striploin op een bedje van rucola puree 

 

Benodigdheden: 3 kg Striploin, braadboter. Puree van 2 kg bonken, 100 gram roomboter,  

200 cc crème fraîche, 1 doosje Rucola. Spinaziesaus: 1 kg spinazie, 1 bonk, fond. 

Doperwtensaus: 800 gram diepvriesdoperwten, fond. Tomatensaus: 6 vleestomaten, 1 takje 

lavas, 1 blikje tomatenpuree. Tomatenquenelles: 5 vleestomaten, 2 uien, ½ bos bieslook. 

Twintig iets dikkere plakken spek. 1 bos groene asperges, 2 groene courgettes,  

1 zak gemengde chips, 2 Affila Cress. 

 

Werkzaamheden: Rucola puree maken door kleine stukken aardappelen 20 minuten te 

koken. Vocht afgieten, pureren met de stamper of door de bolzeef wrijven.  

Verfijnen met boter, crème fraîche en gewassen rucola zonder steeltjes. 

 

Spinaziesaus: Spinazieblaadjes kort blancheren, vocht afgieten, koud spoelen en met de 

staafmixer pureren en vermengen met de gepureerde bonk. Verdunnen met de fond tot 

yoghurt dikte. 

 

Doperwtensaus: Erwten vijf minuten blancheren, koud spoelen en ongeveer 200 gram 

doperwten apart houden. Pureren met de staafmixer, verdunnen met iets fond tot yoghurt dikte 

 

Tomatensaus: Zes gewassen tomaten in kleine stukjes snijden en fruiten in de olie.  

Lavas takje toevoegen en 10 minuten garen, tomatenpuree meegaren.  

Pureren met de staafmixer, verdunnen met iets fond tot yoghurt dikte. 

 

Tomatenquenelles: De vleestomaten 20 seconden onderdompelen in kokend water en 

plisseren. De tomatenvelletjes door de bloem halen en krokant frituren tot chips. 

De geplisseerde tomaten tot concassées snijden. Twee uien snipperen en fruiten.  



De concassées toevoegen en ongeveer 10 minuten garen. Smaakstoffen en bieslook erbij. 

 

Dunne schuine plakken courgettes grillen. Het onderste gedeelte van de groene asperges 

schillen, in schuine tranches snijden en in ruim kokend water, vijf minuten blancheren.  

Koud spoelen. Plakken spek kort bakken. Vlees medium bakken en portioneren. 

 

De bedoeling van dit gerecht is om een kleurrijk geheel te krijgen. 

 

Opmaak: Rechts op het bord, een eetlepel spinaziesaus en een eetlepel doperwtensaus. 

Vanuit de saus met de eetlepel een streep trekken. Enkele doperwten in de saus dresseren. 

Links op het bord een eetlepel tomatensaus en dan een streep trekken.  

In de saus een quenelle van tomaten maken.  

In het midden met de groenten opscheplepel een lepel Rucola-puree met daarop het stuk 

Hertenvlees. 

 

Links en rechts afmaken met de courgette, asperge, spek, chips, tomatenchip en de 

Affila Cress. 

 

 

                                                                          
Wijnsuggestie: 

La Tour des Dames Authentique 2012 

Smaak: Volrood van kleur, krachtig fruitig, rokerig van geur met eikenhouttonen. De volle, 
zachte smaak blijft aromatisch en evenwichtig nahangen. 

Serveertip: geschikt bij kruidige gerechten, maar ook heerlijk buiten de maaltijd om. 

Extra info: Mourvèdre wordt al jaren genoemd als de nieuwe troef van de Zuid-Franse 

wijnbouwers. Maar het is een lastig te verbouwen druif met bovendien een behoorlijk 

tanninegehalte. Het maken van een goede, evenwichtige rode wijn is dan ook een bijzondere 

uitdaging. In het slechtste geval blijft vaak harde en onrijpe tannine achter. Je ziet deze in 

potentie fantastische druif zelden als ‘mono-cépage’ (wijn van één druivenras). 

Hoe het ook kan, proeven we in deze soepele, volle La Tour des Dames. De 15 jaar oude 
stokken geven een lage opbrengst en een deel van de wijn rijpt op eikenhouten fusten, 
waardoor een smeuïge eikenhoutnuance ontstaat. 

Een bijzondere rode wijn, origineel, van uitstekende kwaliteit én met een toegankelijke 
smaak. 

http://www.stadswijnkelderberns.nl/zoeken/la-tour-des-dames-pays-doc-mourvedre-2012.html


 


