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 Tournedos met rode wijnsaus en 

gratin van vergeten groenten 

 

 

 

Ingrediënten 
voor 4 personen: 
 

  
  
  
  
  
 Gratin 
 1 grote pastinaak (± 300 gram), 

geschild met een dunschiller en in 
dunne plakken gesneden (3 mm dik) 

 1 grote zoete aardappel (± 350 gram), 
geschild en in dunne plakken 
gesneden 

 2 koolraap (± 300 gram), geschild en 
in dunne plakken gesneden 

 125 ml melk 
 125 ml room  
 1 teen knoflook 
 50 gram Parmezaanse kaas, geraspt 
 75 gram oude kaas, geraspt  
 Klontje boter  

Zout en peper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
          

             De gratin en de rode wijnsaus kan je een dag van te voren  

             bereiden. 

 

 

 

Bereiding 
 

1. Zet de oven aan op 180 ̊C. Knoflook pellen en 
halveren. Wrijf een ovenschaal eerst in met de 
knoflook en dan met de boter. 

2. Schil de groenten en snijd ze in dunne plakken van 
ong 3 mm dik.  

3. Blancheer apart de groentes 3 minuten in een pan 
met water met een beetje zout. Afgieten en goed 
droogdeppen op keukenpapier. 

4. Meng de melk, slagroom, kaas, peper en zout door 
elkaar. 

5. Verdeel onder in de ovenschaal de plakjes pastinaak 
en strooi hierover een beetje peper. Verdeel 1/3 van 
de room erover. 

6. Tweede laag verdeel je de zoete aardappel over de 
pastinaak, peper en 1/3 room erover. 

7. Als laatste de koolraap, peper en zout erover. 
Hierover verdeel de rest van de room. 
Tot hier kan je het een dag van te voren klaarmaken, 
dek de schaal goed af en zet het in de koelast. 

8. Voor het diner: strooi de Parmezaanse kaas erover 
en zet de schaal ongeveer een uur in de oven tot het 
goudbruin is. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tournedos: 
2 sjalotjes, fijngesneden 
1 teen knoflook, fijngesneden 
1 eetl olijfolie 
250 ml rode wijn 
150 ml runderbouillon 
1 takje tijm 
20 gram roomboter 
4 Tournedos 

  
 

 

1. Rode wijn saus: Fruit de ui en knoflook aan in de 

olijfolie. Voeg de rode wijn en de tijm toe en laat dit 

inkoken tot een stroopje.  

2. Voeg de bouillon toe en kook dit in tot het een 

sausdikte heeft. 

3. Zeef de saus boven een schone pan en zet het op 

een laag vuur terwijl je de klontjes boter toevoegt. 

Proef of er nog peper en zout bij moet. 

4. Tournedos: Smelt de boter in een bakpan tot het 

schuimig en een klein beetje verkleurt. Voeg de 

tournedos toe en bak deze bruin aan elke kant (ong 1 

minuut per kant). Leg de tournedos dan op een 

ovenschaal en zet ze nog 6-7 minuten (voor 

medium/rood) in een oven op 180 ̊C. Haal ze uit de 

oven en vouw ze in aluminiumfolie en laat nog 5 

minuten rusten voordat je ze aansnijd. 
 

 
   

 


