
Boeuf Wellington 

 

Benodigheden voor vier personen: 
• 400 gr. Oesterzwammen, grof 

gehakt 
• Zeezout en versgemalen peper 

• Olijfolie om in te bakken. 
• 750 gr Rosbief 
• 1-2 el Engelse mosterd. 

• 6-8 plakken Parmaham 
• 500 gr kant en klare korstdeeg. 

• Bloem om te bestuiven. 
• 2 losgeklopte eidooiers. 

 

 

 

Bereiding : 

Doe de paddenstoelen in een keukenmachine met peper en zout en maal ze tot 

een grove puree. Schep de puree in een pan en kook hem 10 minuten op hoog 

vuur waarbij je voortdurend alles even omschept. Het is klaar wanneer alle vocht 

uit de paddenstoelen is verdwenen. Schep de puree op een bord en laat het 

afkoelen. 

Breng eerst het vlees op smaak met zout en peper. Nadat je wat olijfolie in de 

pan hebt gedaan schroei je het vlees snel dicht tot er een beetje bakkleur 

verschijnt. Het vlees moet niet gaar worden (dat gebeurt verder in de oven). 

Daarna haal je het uit de pan en smeer je het in met mosterd.  

Leg een vel plasticfolie op het werkblad en leg de parmaham er licht elkaar 

overlappende rijen op. Smeer met een spatel het paddenstoelenmengesel over 

de ham en leg de rosbief in het midden erop. Hou een rand van de folie stevig 

vast en rol de parmaham en paddenstoelen stevig rondom het vlees tot een 

stevige compacte vorm. Draai de einden van de plasticfolie in elkaar om het 

pakket stevig te sluiten. Leg het pakje 15-20 minuten in de koelkast zodat het 

geheel in vorm blijft.  

Rol het bladerdeeg tot een grote rechthoek ter dikte van een euro uit op een 

bloem boven het werkvlak. Verwijder de plasticfolie van het vlees en leg het 

midden op het deeg. Bestrijk het omliggende deeg om het vlees. Snijd overtollig 

deeg weg. Leg het pakketje met de naad naar beneden. Bestrijk het deeg overal 

met ei en leg het 15 minuten in de koelkast om het pakketje te laten rusten. 

Verwarm de oven voor op 200 C.  

Kerf het deeg om de centimeter lichtjes in en bestrijk het met de losgeklopte 

eidooier. Bak het vlees 20 minuten op een bakplaat in de oven. Temper de 

oventemeratuur tot 180 C en bak nog 15 minuten voor u het in de plakken snijdt 

en serveert. Et vlees moet rosé in het midden zijn. 

Drink hierbij een rode wijn van wijnwinnaars.nl:  

Almodi Petit Negre - Terra Alta. 50% garnacha, 15% syrah, 15% merlot en 20% 

cariñena. 


