
Reverse Entrecote Steaks met structuren van wortel 
  
Wat heb je nodig? 
Entrecote aan één stuk (Ralph gebruikt ca. 600 gr) 
fleur de sel 
versgemalen zwarte peper 
“goeie dingen” South American rub 
olijfolie 
bospeen worteltjes, geschrapt(ca. 2 a 3 pp) 
1 winterpeen, geschrapt en in blokjes gesneden 
flesje wortelsap (125 ml) 
½  rode peper, in ringetjes 
verse gember (ter grootte van een duim), geschild en geraspt 
sap en ceste van 1 sinaasappel 
sushi azijn 
perzik-abrikoos azijn (Oil & Vinegar) 
1 tl. bruine suiker 
boter 
  
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en richt zo in dat je een directe en indirecte zone hebt 
2. Zorg voor een temperatuur van ca. 120 graden 
3. Snijd het vet van het vlees kruislings in en masseer er wat zout in 
4. Besmeer de rest van het vlees met wat olijfolie en bestrooi met de rub 
5. Leg op het indirecte deel van de barbecue, met de vetkant naar boven 
6. Gaar tot een kerntemperatuur van ca. 46 graden en laat rusten. 
7. Verhit het wortelsap met de rode peper en gember in een pannetje (houd een beetje 

peper en gember over voor het zoetzuur) 
8. Voeg er een theelepel geraspte sinaasappelschil en een scheut sinaasappelsap aan 

toe 
9. Kook hierin wat bospeentjes in z’n geheel beetgaar (ga uit van ca. 2 pp) 
10. Kook hierin ook de winterpeenblokjes zacht 
11. Snijd een paar bospeentjes in dunne plakjes en leg deze even in wat sushi azijn, met 

de overgebleven rode peper en gember 
12. Giet daarna af in een zeef en zet apart. 
13. Haal de zachte winterpeenblokjes uit het sap en draai met een scheutje perzik-

abrikoos azijn en wat sinaasappelsap tot een gladde puree 
14. Roer er een klontje boter door en maak de puree op smaak met wat suiker en zout. 

Houd warm. 
15. Haal de hele bospenen uit het sinaasappelsap en gril deze direct aan alle zijden. Houd 

warm. 
16. Voeg aan de rest van het pannetje ingekookt sap wat water en een klont boter toe 
17. Kook in tot een jus en maak op smaak met wat zout en suiker en eventueel wat 

balsamico azijn. Houd warm. 
18. Snijd 3 cm. dikke steaks van het vlees en bestrijk ze met wat olijfolie 
19. Gril de steaks op een heet rooster, op het directe deel van de barbecue 



20. Draai ze na ca. 1 minuutje een kwartslag, voor een mooie gril’ruit’ 
21. Draai ze dan om en herhaal aan de andere zijde 
22. Leg de gegrilde bospeentjes op een bord en spuit hierop (en ernaast) wat van de 

wortelpuree 
23. Steek hierin wat wortelplakjes uit het zoetzuur en besprenkel het geheel met wat 

sinaasappeljus 
24. Snijd de steaks in drieën en leg naast de groente 
25. Garneer eventueel met wat overgebleven wortelgroen 

Ik zeg: "Maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 

 


