
Stressloze ‘Beef Wellington’ Kerst 2021 (voor 4 personen) 

 
Wat heb je nodig? 

chateau briand (ossenhaas) van ca. 800 gr 

4 grote pastinaken en ca. 8 kleintjes 
4 rode uien, in halve ringen gesneden 
600 gr. paddestoelen, schoongemaakt 
1 grote teen knoflook, fijngehakt 
2 volle el bruine suiker 
3 el. port-azijn (Oil & Vinegar) 
boter 
verse tijmblaadjes (gerist) 
verse rozemarijn (naaldjes fijngehakt) 
flinke handvol gemengde mini-uitjes, gehalveerd 
4 plakken parmaham 
8 blaadjes bladerdeeg 
eidooier, losgeklopt met wat water 
ca. 40 ml. slagroom 
olijfolie 
½ pot runderfond 
versgemalen zwarte peper 
witte peper 
zout 
eventueel partjes stoofpeer 

 

Wat moet je doen? 

-steek de braaimaster (of barbecue) aan en zorg voor een directe en indirecte zone 

-schil de pastinaken en snijd de grote in gelijke stukken 
-kook ze gaar in water met wat zout en draai in een blender met de slagroom tot een gladde puree  
-breng op smaak met wat witte peper en zout. Zet apart. 
-halveer de kleine pastinaakjes en bestrijk ze met olijfolie en bestrooi met wat zout 
-gril deze tot ze zacht zijn en mooie grilstrepen hebben (draai ze regelmatig). Houd warm. 
-verhit een flinke klont boter in een skillet en bak hierin de rode uien, samen met wat tijm,  
  tot ze zacht zijn 
-roer de suiker erdoor en, als die gesmolten, is de port-azijn. Laat zachtjes pruttelen tot een 
  ingedikte chutney (af en toe roeren) 
-bak in een ander skilletje in wat boter en olijfolie ruim de helft van de paddestoelen aan,  
 met wat tijm, rozemarijn, de knoflook en peper en zout. Zet apart. 
-giet wat olijfolie over de mini-uitjes en gril deze tot ze zacht zijn. Zet apart. 
-gril de plakken ham (direct) aan beide zijden tot ze krokant zijn. Leg op keukenpapier en zet apart. 
-steek, met behulp van een uitsteekring of glas, rondjes uit het bladerdeeg en vorm er een bakje van  
 (zie YouTube). Prik de ‘bodem’ in met een vork en bestrijk ze met eigeel 
-bestrijk de rest van de overgebleven paddestoelen met olijfolie en vul hiermee de bakjes bladerdeeg 



-strooi er een beetje tijm en rozemarijn over en eventueel wat zout en peper 
-bak ze indirect,  op ca. 200 graden tot  ze goudbruin en gaar zijn. Zet apart 

-dep het vlees droog en snijd in medaillons van ca. 6 cm. dik. Druk beetje platter. 
-bestrijk ze aan beide zijn met olijfolie en bestrooi met peper 
-gril de medaillons, direct, aan beide zijden tot er mooie grilstrepen op staan 
-gaar ze dan indirect, op lage temperatuur, in ca. 12 minuten door tot een kerntemperatuur van ca.  
 46 (rare) of 56 (medium) graden. Bestrooi naar smaak met peper en zout. Laat rusten. 

-kook, voor de jus, de runderfond in met wat boter (en eventueel wat tijm) en voeg de gegrilde  
 mini-uitjes hieraan toe 

-voor de opmaak: verwarm alle elementen weer even en schep wat pastinaakpuree op een bord 
-breek de parma-ham en leg op de puree 
-leg het vlees op de puree en met daarboven op het gevulde bladerdeegbakje 
-leg de gebakken paddenstoelen en gegrilde uitjes uit de jus er omheen  
-zet de kleine gegrilde pastinaakjes erbij, met partjes stoofpeer 
 erop, met een paddestoelen-bladerdeegbakje 
-schep een flinke lepel uienchutney ernaast en serveer met de rest van de jus 

 

“Ik zeg: maken die hap!” 
 
Trouwens, misschien wil je overwegen om mijn ‘vriend’ te worden? Dan krijg je, naast een heleboel 
kortingscodes, elke maand de recepten automatisch in je mailbox! Goeie dingen… 

Groet, 

Ralph de Kok 


