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Boeuf stroganoff
à lá Philip
Mechanicus
twee tournedos
ui
boter
100 gr champignons
zure room
mosterd
witte pioenrozen
boek van Sartre naar keuze

Een van mijn favoriete kookboeken is een kookboekje van
Philip Mechanicus, getiteld, “Wat eet je het Liefst”*. Misschien is
het geen echt kookboek, maar meer een verzameling hilarische
gedachtespinsels rond eten en drinken. Op het gevaar af plagiaat
te plegen [maar liever dat dan u zijn proza te onthouden...] de
originele tekst:
"Hier voor een enkele keer geen drank. Daarna weer dubbel.
Een grote ui kleinsnijden en in boter goudgeel en zachtjes zacht
laten worden. Honderd gram champignons erbij en al roerend
mee laten smoren. In een andere pan 250 gr ossenhaas of
tournedos (in... reepjes van 1 bij 6 centimeter) en snel (twee
minuten ongeveer) bakken. Ui en champignons bij het vlees
doen en van het vuur afnemen. Tijdens deze procedure was een
plastic bekertje zure room, vermengd met een eetlepel mosterd
(probeer eens twee soorten door elkaar) al lauw geworden toen
het stond te wachten tot het aan de beurt was. Alles kittig door elkaar scheppen en op de bordjes. Met nog iets
naar keuze. Verder wil ik iedereen aanraden witte pioenrozen te kopen en daar minstens elke halve dag aan te
ruiken, knäckebröd met sesamzaad erop aan te schaﬀen. De woorden van Sartre te lezen en te zwijgen
wanneer men dat juist acht. Men zij met u."
*Een behaatje van bladerdeeg, gevuld met slagroom.

Tournedos met sauce béarnaise
1 sjalot
1 el gehakte kervel
1 el gehakte dragon
een paar blaadjes dragon extra
2 el witte wijnazijn
2 el witte wijn
3 eierdooiers
125 g boter
2 dikke entrecôtes

Haal het vlees tijdig uit de koeling en laat het op temperatuur komen. Hak de sjalot en doe hem met de wijn,
de azijn, de gehakte kervel en dragon, en peper en zout in een steelpannetje. Laat inkoken tot er 1 eetlepel
vocht over is (dat gaat snel).
Bak eerst de entrecote: bestrooi hem met peper en zout en laat hem in een klontje roomboter bruin worden –
niet in verbrande boter op heel hoog vuur, gewoon rustig bakken. Daarna op laag vuur zo gaar laten worden
www.mijnkoejouwkoe.nl/blaarkopwinkel
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als gewenst. Te gaar is bij heel goed vlees wel erg zonde, bak vooral niet te lang. Leg hem even in
aluminiumfolie gewikkeld opzij terwijl de saus afgemaakt wordt.
Splits drie eieren en kluts de dooiers los. Druk de inhoud van het steelpannetje door een zeef boven de
eidooiers, klop goed.
Gooi de inhoud van de zeef weg.
Smelt de boter in hetzelfde steelpannetje met een paar fijngehakte blaadjes dragon. De boter moet niet bruin
worden, maar wel flink heet. Schenk de gesmolten boter in een dun straaltje in de kom met de eierdooiers,
intussen goed klutsend. Waarschijnlijk bindt de saus meteen al voldoende, zo niet, giet de saus dan nog even
terug in de steelpan en zet hem op laag vuur, al klutsend met een garde. Hij moet dik en lobbig worden, iets
dunner dan mayonaise. Niet op hoog vuur heet laten worden! Dan schi-ie.
Proef op peper en zout en zuur (eventueel 1 drupje citroensap erbij) en giet de saus in een voorverwarmde
juskom, of direct op de warme borden.
NRC Marjoleine de Vos

Tournedos à lá Piemontese
4 tournedos
150 gram boter
2 tomaten
zout, peper
50 gram parmezaanse kaas
300 gram risotto
2 dl tomatensaus

Maak de risotto.
Maak de tomatensaus. Was de tomaten en snij ze doormidden. Sauteer de halve tomaten in 50 gram boter
zachtjes gedurende 10 minuten.
Smelt 50 gram boter in een andere pan en sauteer hierin de tournedos gedurende 3 minuten aan elke kant.
Leg de biefstukken op de risotto, zet er de halve tomaten omheen en schenk de tomatensaus erover. Strooi er
wat vers geraspte parmezaanse kaas over.

Risotto
1 liter kippenbouillon
30 gram boter
1 eetlepel olie
2 eetlepels prosciutto, gehakt
2 eetlepels gesnipperde ui
300 gram arboriorijst
een paar saffraandraadjes
1 theelepel peper
30 gram parmezaanse kaas, geraspt

Breng de kippenbouillon op temperatuur en hou hem tegen de kook aan. Doe de saﬀraan bij twee eetlepels
hete bouillon en hou dit apart. Doe de boter en de olie in een steelpannetje met een zware bodem. Voeg de
uien en de prosciutto toe en bak beiden tot de uien glazig zijn. Roer de rijst erdoor totdat alle korrels
glimmen. Schep er een lepel bouillon bij en roer het geheel goed door. De risotto moet ca. 25 minuten koken.
Voeg de bouillon pas toe als de rijst alles hee opgenomen. Roer de rijst geregeld door. Voeg na 15 minuten
de saﬀraan toe. Proef na 20 minuten of de rijst gaar is. De risotto moet al dente zijn. Haal de pan van het vuur
en roer de peper en de kaas erdoor.
Uiteraard kan er naar hartelust worden gevarieerd... zoals met gedroogd eekhoorntjesbrood, rode of witte
wijn, een beetje wortel, erwtjes etc.
www.mijnkoejouwkoe.nl/blaarkopwinkel
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Tournedos uit Dijon
4 tournedos
50 gram boter
0,4 dl cognac
1 dl slagroom
bieslook
mosterd
zout, peper

Haal de tournedos tijdig uit de koeling zodat ze op kamertemperatuur is voor het bakken. Dep hem af voor
de bereiding.
Was wat bieslook en hak die fijn. Bestrooi de tournedos aan beide kanten met zout - inderdaad! Vóóraf! Smelt
de boter in een pan en als ze heet en het schuim trekt weg, de tournedos aan beide kanten 2 à 3 minuten
geven. Flambeer ze dan met de cognac (steek de afzuigkap niet in brand bij deze handeling). Haal dan het
vlees uit de pan en houd het warm onder een tentje van alufolie op omgekeerd een schaaltje of roostertje.
Voeg een eetlepel mosterd en de room bij het braadvocht. Roer goed zodat er een zalfachtige saus ontstaat.
Breng deze op smaak met peper en zout. Schenk ze over de tournedos en bestrooi deze rijkelijk met bieslook
en peper naar smaak.
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