
             Recept Hertenstoof                      
                    Voor 4 personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten: 2 grote bospeen, 2 uien, ½ knolselderij, 600 g hertenpoulet, 150 g boter, 6-8 
jeneverbessen, 6 takjes tijm, 4 blaadjes laurier, 1 kaneelstokje, 300 ml portwijn, 3 el 
wijnazijn, 3 sneetjes ontbijtkoek, 500 ml wildfond, bloem.  
 
Toebereiding: 

1. De wortels schillen en in blokjes snijden, de ui klein snipperen, de knolselderij in 
blokjes snijden, de jeneverbessen in een vijzel klein stampen (of met een mes 
pletten). 

2. Snijd het vlees in grote blokjes en bestrooi het met zout en gemalen peper en bestuif 
het vlees met bloem. 

3. Smelt de boter in een braadpan; voeg het vlees toe en braad het ca. 4 min rondom 
bruin.  

4. Voeg de groenten toe en laat deze ca. 2 minuten meebakken. 
5. Voeg de kruiden en specerijen toe. 
6. Blus af met de portwijn en wijnazijn. 
7. Voeg het wildfond toe en laat de hertenstoof 4 uur op laag vuur stoven tot het zacht 

is. 
8. Om de saus te binden, voeg de kruidenkoek toe (in Duitsland heb ik sneetjes brood 

met korst toegevoegd). 
 
Wildfond zelf toebereiden (1 liter) 
 
Het beste kunt u de botten bij een poelier halen (van tevoren bestellen). 
 
Ingrediënten: 1 kg botten van wild, 1 prei, 1 grote bospeen, 500 g tomaten, ½ knolselderij, 
zwarte peper gemalen, 4 laurierblaadjes, 1 takje tijm, ½ tl. nootmuskaatpoeder, 4 liter 
water. 
 
Toebereiding: 

1. Verwarm de oven tot 250 graad en laat de botten in een braadslee bruin worden. 
2. In de tussentijd de groenten in stukken snijden. 
3. De botten met het water in een soeppan doen en koken (het bovendrijvende schuim 

eraf scheppen). 
4. De groenten en kruiden toevoegen. 
5. Ca. 5 uur op een laag vuur laten sudderen. 
6. De bouillon door een zeef gieten en verder koken om in te dikken tot ca. 1 liter. 


