Hertenrack met spruitjes,
peer, walnoten en honing

Ingrediënten voor 6 personen

1 hertenrack
25 g honing
1 el verse tijmblaadjes
1 teen knoflook, fijngesneden
1 tl grove mosterd				
1 el olijfolie voor de marinade			
2 el olijfolie om in te bakken			
Vers gemalen peper				
Extra takken tijm				

Hertenrack met spruitjes,
peer, walnoten en honing
750 g spruitjes
3 zachte zoete peren
2 el olijfolie
Drie handjes ongezouten walnoten
1 flinke el honing

Bereiden

Haal het hertenrack 1 uur van te voren uit de koelkast, verwijder de verpakking en dep droog met
keukenpapier. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een ovenschaal in met een beetje olijfolie en
leg een paar takjes tijm in de ovenschaal.
Maak de marinade van de honing, tijm, fijn gesneden knoflook, mosterd en 1 lepel olijfolie. Kruid het
hertenrack met versgemalen peper. Verwarm een pan met dikke bodem met 2 lepels olijfolie. Bak het
hertenrack rondom bruin, vergeet niet om de zijkanten mee te bakken. Prik niet in het vlees. Gebruik
een vleestang of 2 lepels om het vlees te draaien. Haal het hertenrack uit de pan en smeer het
kruidenmengsel erop met een kwast.
Leg het hertenrack in de hete ovenschaal met een kerntemperatuurmeter, zet direct terug in de
oven en bak circa 20 minuten tot een kerntemperatuur van 48 graden voor medium-rare. Haal het
hertenrack uit de oven, leg op een bord en bedek met aluminiumfolie. Laat het vlees 10-15 min. rusten.
Maak ondertussen de spruitjes schoon door de buitenste blaadjes te verwijderen en de onderkant
eraf te snijden. Verwarm een (wok)pan met olijfolie, voeg de spruitjes toe en wok deze ongeveer
7 minuten. Schil ondertussen de peren en snijd in stukken, voeg toe aan de spruitjes en bak ongeveer
2 minuten mee. Voeg nu de walnoten toe en bak deze 1 minuut mee. Voeg als laatste de honing toe en
roer even door tot alle ingrediënten van honing zijn voorzien.
Verwijder de folie van het hertenrack en leg op een groot bord. Snijd ter plekke aan tafel, neem een
goed scherp (vlees)mes en snijd tussen de ribben door. Serveer het hertenrack met de spruitjes, peer
en walnoten.

Eet smakelijk!

