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omhullen, evenals één goudgele biet. 
Dit gaat het makkelijkst in een kleine 
braadpan. Het geheim van de smid is 
dat de bieten hermetisch afgesloten 
moeten zijn zonder barsten in de 
korst. Na twee uur in een oven op 
180 °C kunt u de korst met een mes 
breken. Zodra de bieten voldoende 
afgekoeld zijn om vast te pakken 
kunnen ze gepeld worden. Snijd de 
rode biet in blokjes van een halve 
centimeter. Wanneer uw handen er 
inmiddels uitzien als die van een 
seriemoordenaar is het tijd om uw 
tartaar samen te stellen. 
 
Net als de versie met vlees is de 
precieze balans van het mengsel 
afhankelijk van persoonlijke voorkeur. 
Laat u daarom niet louter door mijn 
woorden leiden maar gebruik vooral 
uw smaakpapillen en eigen intuïtie als 
richtlijn. Momenteel neig ik zelf naar 

een formule waarin ik voor elke portie 
een half kopje rode bietenblokjes 
combineer met een kwart theelepeltje 
rode miso pasta, enkele druppels 
oud-gerijpte balsamico azijn, enkele 
druppels Worcestershire saus, een 
halve theelepel grove mosterd, 
anderhalve eetlepel blokjes augurk, 
een halve eetlepel fijngesneden 
sjalotjes, een halve theelepel gesneden 
kappertjes (ik vind vooral de in zout 
bewaarde variant lekker; voor gebruik 
goed afspoelen), een scheut van de 
beste olijfolie die u in huis heeft en 
enkele scheutjes Tabasco. Desgewenst 
op smaak afmaken met wat zout. 
 
De goudgele biet dient met een 
blender gepureerd te worden in 
combinatie met wat gerookt zout en 
voldoende olijfolie om een stevige 
goudgele crème te krijgen die 
zijn vorm behoudt wanneer deze 

opgelepeld wordt. Het is handig 
om wat meer te maken dan u nodig 
heeft; ook op een toastje met wat 
gerookte makreel met zure room is het 
verrukkelijk. 
 
Voltooi uw meesterwerk door de 
tartaar in het midden van een bord te 
plaatsen, omgeven door een ring als u 
dit soort dingen in huis heeft. Bovenop 
voegt u met de bolle kant van een lepel 
wat van de goudgele crème toe. Ik 
vind het altijd mooi om het geheel te 
versieren met wat toefjes zure room, 
sierlijke ringen van fijngesneden rode 
ui, tijmbloemetjes, een wolkje gerookt 
paprikapoeder en een sprankeling 
van olijfolie. Serveren met geroosterd 
rustiek brood, een licht aangemaakte 
groene salade en wat extra Tabasco 
onder handbereik. 

I k ben dol op bosbieten, ze 
zijn zo pretentieloos. Maar 
tegelijk zijn er maar weinig 
groenten die qua smaak 
eenzelfde stevigheid en waaier 

aan elegante mogelijkheden bieden. 
In een alledaagse context zoals een 
boerderijkeuken maken ze goede 
sier als borscht – oftewel bietensoep 
–, perfect afgeblust met de voor 
Oost-Europa typerend stevige zure 
room. Maar geef ze wat extra liefde 
en ze maken moeiteloos onderdeel 
uit van een koninklijk banket, waar 
ze een kippenconsommé als een rode 
robijn kunnen laten sprankelen. Ze 
staan hun mannetje tegenover sterke, 
concurrerende smaken; bij gerookte 
makreel of zalm vormen ze een prima 
bijpassende salade. Desalniettemin 
gaat deze assertiviteit nooit ten koste 
van andere ingrediënten, wiens 
karakter ze juist kunnen aanvullen 
en versterken. Voeg maar eens wat 
goudgele bieten aan de aardappels 
toe bij gebraden kip, gemengd met 
olijfolie en tijm, en ontdek hoe 
de zoetheid van het vlees naar de 
voorgrond wordt geplaatst. 
 
Mijn enige probleem met bosbieten 
is dat ze vaak verwaarloosd worden, 
of nog erger, mishandeld. Als ze 
helemaal zacht gekookt worden en 
kleur, ziel, en zaligheid deels wordt 
weggespoeld in het kookwater, is 
het niet zo gek dat ze overkomen 
als karakterloze knollen. Er zijn 
betere, langzamere manieren om 
een biet goed tot zijn recht te laten 
komen. Mijn favoriet is om hem in 
een zoutkorst te roosteren. Tijdens 
het roosteren wordt de smaak 
niet verzwakt, maar juist steeds 
krachtiger, terwijl de textuur wel 
zachter van karakter wordt. 

Een zoutkorst is een eenvoudige 
mengeling van eiwit en doorgaans 
vrij grof zout. Mix een halve kilo 
van grof zeezout met het eiwit van 
een enkel ei totdat het geheel als nat 
strandzand aanvoelt dat zijn vorm 
min of meer vasthoudt wanneer 
het tussen de handpalmen wordt 
ingedrukt. Benut deze schatkist door 
er een forse, goed gewassen, maar 
ongeschilde bloedrode bosbiet mee te 
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