
Recepturen masterclass

ZOMERHERT
UW HERTENVLEES NAAR EEN HOGER NIVEAU

 In samenwerking met:



Big Green Egg - gietijzeren rooster - 220°C tot 250°C
  
Bereidingswijze:
• Ontvlies het vlees indien nodig en bestrooi met grof zeezout.
• Gril het vlees op alle vier zijdes twee keer 1 minuut en 15 seconden.

Big Green Egg - convEGGtor - lekbak - rvs rooster - 140°C à 150°C
  
Bereidingswijze:
• Bestrooi het vlees met wat grof zeezout, fijngehakte rozemarijn en tijm.
• Rol het vlees op met de ribbenkast naar binnen en knoop dit vast met slagerstouw. 
• Bestrooi vervolgens de buitenkant ook met wat grof zeezout, fijngehakte rozemarijn en tijm.
• Gaar het vlees, eventueel met één chunk rookhout, tot een kerntemperatuur van 58°C.
•  Wikkel het vlees met een klontje roomboter in aluminiumfolie en gaar nog 40 á 60 minuten 

door naar een kerntemperatuur van 85°C.

Recept 1 | TOMAHAWK | 32300160

Recept 2 | SHORTRIBS ZONDER BEEN | 32300140

Notities:

Notities:

pagina 3pagina 2

BEREIDINGEN 

HERT 
MET DE BIG GREEN EGG



pagina 5pagina 4

Big Green Egg - convEGGtor - lekbak - rvs rooster - 140°C à 150°C
  
Bereidingswijze:
• Bestrooi het vlees met wat grof zeezout, fijngehakte rozemarijn en tijm.
• Gaar het vlees, eventueel met één chunk rookhout, tot een kerntemperatuur van 58°C.
•  Wikkel het vlees met een klontje roomboter in aluminiumfolie en gaar nog 60 á 75 minuten 

door naar een kerntemperatuur van 94°C.

Big Green Egg - convEGGtor - lekbak - rvs rooster - 140°C à 150°C
  
Bereidingswijze:
• Bestrooi het vlees met wat grof zeezout, fijngehakte rozemarijn en tijm.
• Gaar het vlees, eventueel met één chunk rookhout, tot een kerntemperatuur van 58°C.
•  Wikkel het vlees met een klontje roomboter in aluminiumfolie en gaar nog 75 á 100 minuten 

door naar een kerntemperatuur van 99°C.

Big Green Egg - gietijzeren rooster - 220°C tot 250°C
daarna: Big Green Egg - convEGGtor - lekbak - rvs rooster - 140°C à 150°C

Bereidingswijze:
•  Bestrooi het vlees met wat grof zeezout en gril deze op het gietijzeren rooster circa  

12 minuten tot het vlees een mooie ‘roasting’ heeft.
•  Wikkel het vlees met een klontje roomboter, fijngehakte rozemarijn en tijm in 

aluminiumfolie.
• Gaar het vlees nog 60 á 75 minuten door naar een kerntemperatuur van 85°C.

Big Green Egg - convEGGtor - lekbak - rvs rooster - 140°C à 150°C
daarna: Big Green Egg - gietijzeren rooster - 220°C tot 250°C

  
Bereidingswijze:
• Ontvlies het vlees indien nodig en bestrooi met grof zeezout, fijngehakte rozemarijn en tijm.
•  Gaar het vlees tot een kerntemperatuur van 48°C en gril vervolgens af op het gietijzeren grillrooster 

gedurende 8 minuten (4 x 2 minuten). 

Recept 3 | SHORTRIB MET BEEN  | 32300700 Recept 5 | HAMMER  | 32300150

Recept 4 | NEK | 32805220 Recept 6 | ZADEL  | 32300170

Notities: Notities:

Notities: Notities:
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Big Green Egg - gietijzeren rooster - 220°C tot 250°C
  
Bereidingswijze:
• Ontvlies het vlees indien nodig en bestrooi met grof zeezout.
• Gril af op het gietijzeren grillrooster gedurende 6 minuten (2 x 3 minuten).
• Wikkel het vlees in aluminiumfolie en laat 5 minuten rusten.

Big Green Egg - convEGGtor - lekbak - rvs rooster - 140°C à 150°C
daarna: Big Green Egg - gietijzeren rooster - 220°C tot 250°C 
  
Bereidingswijze:
• Ontvlies het vlees indien nodig en bestrooi met grof zeezout.
• Gaar het vlees tot een kerntemperatuur van 48°C.
• Gril af op het gietijzeren grillrooster gedurende 6 minuten (3 x 2 minuten).

Big Green Egg - gietijzeren rooster - 250°C

Bereidingswijze:
• Ontvlies het vlees indien nodig en bestrooi met grof zeezout.
• Gril af op het gietijzeren grillrooster gedurende 12 minuten (4 x 3 minuten).
• Wikkel het vlees in aluminiumfolie en laat 5 minuten rusten.

Big Green Egg - convEGGtor - rvs rooster - stoofpan - 180°C 
OF Big Green Egg - gietijzeren rooster – stoofpan - 180°C

  
Bereidingswijze:
• Ontvlies het vlees en snijd in blokjes.
• Bak de vleesblokjes in de stoofpan met wat olie.
• Voeg een kruidenboeket toe en blus af met rode wijn.
• Kook het geheel voor circa 60 minuten.
• Bind het geheel af en breng op smaak met peper en zeezout.
• Voeg naar smaak nog wat rookhout toe voor extra dimensie.

Recept 7 | HERTENHAAS / TENDERLOIN   | 32317001 Recept 9 | HERTENKROON / HERTENRACK   | 32326019

Recept 8 | RUGFILET  | 32301110 Recept 10 | SCHOUDER / BLADES  | 32300359

Notities: Notities:

Notities:

Notities:



HANOS.NL/LIVESTREAM

Kijk nu alle 
livestreams en 
masterclasses 
terug op

INSPIRATIE

Volg ons 
ook op
Pinterest

Al onze receptinspiratie is ook terug te vinden op Pinterest. 
Per onderwerp verzameld in overzichtelijke borden. 

Zo kunt u uw favoriete recepten eenvoudig bij elkaar opslaan.

Scan de QR-code en start direct met pinnen!

PINTEREST

OP & TOP

OP & TOP


