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Hoofdgerecht: TOURNEDOS BEREID OP PROVENCAALSE WIJZE MET LINZEN 

  Ingrediënten:  Saus: 
Laat 50 gram boter bruin worden en voeg de in grove stukken gesneden ui, tomaten, paprika 
en knoflook toe en laat even meebakken. 
Bestrooi met suiker en laat licht karameliseren. Blus met Balsamico-azijn en de rode wijn en 
laat even inkoken. Voeg de kalfsfond toe en laat inkoken tot sausdikte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linzen: 
Ontvel 1 ui en laat heel. Snijd een halve winterwortel in grove stukken. Ontvel de knoflook, 
halveer en verwijder de nerf. Kook ui, winterwortel en knoflook samen met de (voor 
geweekte) linzen in water gedurende 15 a 20 minuten. Controleer na 15 minuten op gaarheid. 
Kook beetgaar. Afgieten en de stukken wortel, ui en knoflook verwijderen. 
Let op, niet afspoelen, dan is alle smaak weg! 
Snijd de bleekselderij, de sjalotten en de halve wortel tot kleine brunoise van gelijke grootte. 
Blancheer de wortel circa 2 minuten in gezouten water. Giet af. Bewaar het water en 
blancheer hierin de bleekselderijbrunoise 1 minuut. Spoel beide groenten direct koud. 
Snijd de sjalot fijn. 
Zet alles afgedekt klaar tot verder gebruik. 
 

Paprika/haricots: 
Pof de paprika’s in de oven en verwijder de vellen, snij ze in mooie reepjes. 
Blancheer de haricots verts beet gaar. 
 

12 st tournedos van 100 gram of 
een groot stuk van ca 1200 
gram 

 

50 gram boter  
30 gr suiker  
2 st uien  
5 st roma tomaten  
1 st rode paprika  
2 te knoflook  
50 ml Balsamico  
250 ml rode wijn    
1 liter kalfsfond  
50 gram geklaarde boter(tournedos)  
75 gram koude boter(saus monteren)  
    
200 gram linzen de Puy  
1 st uien  
1 st winterwortel  
4 te  knoflook  
2 stengel  bleekselderij  
2 st sjalot  
  sherryazijn  
    
    
    
    
2 st rode paprika  
250 gram haricots verts  
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       Afwerking: 
Kruid de tournedos met peper en zout. Bak de tournedos aan in de geklaarde boter tot de 
gewenste graad, vraag naar de wensen van je mede groepsleden (blue, saignant, medium of 
absolument dégoûtant). Laat het vlees even rusten. Monteer intussen de saus met ca. 75 gram 
koude boter en breng op smaak met peper en zout. Maak op de rechterhelft helft van het bord 
met een ring een bedje van linzen. Leg op de linkerhelft de tournedos. Nappeer de saus over 
en rondom het vlees en leg in het midden om en om wat haricots en reepjes paprika. 
 
Wijnadvies: Gironia Biforno Rosso 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


