
 
 

Tournedos Wellington met groene asperges 

 

Benodigdheden: 2 kg varkenshaas lang, braadboter, 1 savooiekool, 5 pakken verse 

bladerdeeg, 6 eidooiers, sesamzaadjes. Bakpapier.  

Twee Shiso Purple, 6 bossen dikke groene asperges, 1 bos bospeen, 5 rode grapefruit. Halve 

liter bruine saus. 1 roomboter. 

Saus van 1 liter kookroom, onderste gedeelte van de groene asperges, smaakstoffen, sap van  

2 citroenen.  

 

Werkwijze. Varkenshaas verwennen met peper en zout. Twee minuten bakken en op een 

rooster leggen. Casserole met heet water en zout op een groot vuur zetten.  

De nerven uit de savooiekool snijden en de bladeren vijf minuten blancheren.  

Afgieten, koud spoelen en droop deppen. Oven op 180°C voorverwarmen.  

Op de bakplaat, bakpapier leggen.  

 

De plakken bladerdeeg beleggen met de geblancheerde savooiekool met daarop de haasjes. 

Strak oprollen en de naad van het deeg op de bakplaat leggen.  

Twee keer bestrijken met eierdooiers en bestrooien met sesamzaadjes. 

Ongeveer 15 minuten bakken en verdelen in 2 stukjes tournedos per persoon. 

 

Onderste gedeelte van de asperges wegsnijden en tot puree koken en verfijnen met 

smaakstoffen en citroensap. 

Bovenste gedeelte in stukken van 4 cm snijden.  

Asperges in kokend ongeveer 5 minuten blancheren, koud spoelen en au beurre opwarmen.  

Bospeen schillen en in stukken van 3 cm snijden.  

Tien minuten blancheren, koud spoelen en au beurre opwarmen.  

Van de rode grapefruit tussen de vliezen partjes snijden.  



Bruine saus opwarmen en in twee flacons doen. 

 

 

Opmaak: In het midden van de borden, een kleine louche aspergesaus trekken met daarin 

speels de Wellington Tournedos, stukjes groene asperges, stukjes wortel en partjes rode 

grapefruit. Garneren met de Shiso Purple Cress en rondom druppels bruine saus. 

 

 

Wijnsuggestie: 

 

 
 

Clos Malverne 2009 

 

Een Auret  cape blend uit 2009 van het wijnhuis clos Malverne uit Stellenbosch Zuid Afrika.  

Samengesteld uit een cabernet sauvignon en een pinotage (inheemse druivenras). Veel terroirs 

in Stellenbosch blijken geschikt voor het verbouwen van blauwe druiven en als gevolg 

daarvan ligt de focus steeds meer op de productie van rode wijnen. De traditionele 

bereidingsmethode van met de hand gesorteerde druiven  in een open kuip en met mandje 

geperst. Levert een gloedvolle rode wijn op doordat de gekneusde druiven op deze wijze hun 

maximale potentie kunnen leveren. Vervolgens gerijpt in franse en Amerikaanse eikenhouten 

vaten. 

Smaak: vol en intens van rijp fruit.  (14%) 

Combineren met rood vlees, wild gerechten en diverse kazen  

 


