
Wild zwijnsbiefstuk in rode 
wijnsaus met zoete aardappel -

pompoenpuree & wilde paddestoelen



Wild zwijnsbiefstuk in rode wijnsaus
met zoete aardappel-pompoenpuree

& wilde paddenstoelen
Ingrediënten voor 4 personen
4 wild zwijnsbiefstukjes
50 g roomboter

2 sjalotten
400 ml rode wijn
200 ml vleesfond 
1 teentje knoflook 
2 takjes verse tijm
2 laurierblaadjes
100 g koude roomboter 
Peper en zout

Bereiden
Laat de oven voorverwarmen op 175 graden. Haal de zwijnsbiefstukjes uit de verpakking, bestrooi met
peper en laat op kamertemperatuur komen. 

Snipper de sjalotten en hak de knoflook fijn. Smelt 1 eetlepel boter in een sauspan en fruit hierin de 
sjalotten en knoflook. Voeg de tijm en het laurierblaadje toe. Schenk de vleesfond en de rode wijn in de pan 
en breng aan de kook. Draai zodra de saus kookt het vuur laag en laat de saus in 15-20 minuten tot de helft 
inkoken. Zeef de saus door een fijne zeef en breng opnieuw tot het kookpunt, breng op smaak met peper en 
zout. Haal de pan van het vuur, snijd de boter in blokjes en klop door de saus zodat deze licht gaat binden.

Haal de buitenste schillen van de knoflookbol af en snijd het topje eraf waardoor de teentjes bloot komen 
te liggen. Bestrooi met peper en zout en besprenkel met olijfolie. Pak de bol in met aluminiumfolie en bak 
30 minuten in de oven, laat afkoelen. Schil en snijd de zoete aardappel en pompoen in blokjes en breng aan 
de kook in een grote pan water met zout. Zet het vuur lager en laat 20-25 minuten sudderen tot de groenten 
zacht zijn. Giet af en pureer met een klontje boter. Knijp de knoflookteentjes uit en meng door de puree 
heen. Breng op smaak met peper en zout.  

Snipper de sjalot en snijd de paddenstoelenmix in kleine stukjes. Verhit een pan met olijfolie en bak hierin 
de sjalot en voeg de paddenstoelen toe. Breng op smaak met rozemarijn, peper en zout.

Verhit een koekenpan op hoog vuur en voeg 25 gram roomboter toe. Wacht tot het schuim verdwijnt. Leg de 
biefstukjes in de pan, houd ze in beweging voor een constante temperatuur. Als de biefstukken aan één kant 
mooi bruin zijn, keer je ze om. Voeg de rest van de boter toe en bak de biefstukjes tot een kerntemperatuur 
van 60-63 graden. Maak het bord mooi op met alle ingrediënten.

3 zoete aardappelen
1 kleine flespompoen
120 g roomboter 
1 knoflookbol 
1 el olijfolie
Peper en zout

200 g wilde paddenstoelenmix 
1 sjalot
1 el olijfolie
2 tl gedroogde rozemarijn

Eet smakelijk! 




