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Recept Ossenhaas 
Ossenhaas kan op verschillende manieren worden bereid. Bakken, grillen en op de barbecue en 
bestaat uit drie delen; de kop, het middenstuk en de punt en is geschikt om tournedos, kleinere 
medaillons of ossenhaaspuntjes van te snijden. Ossenhaas is een mager stuk vlees. Houdt het vlees 
tijdens het bakken daarom goed in de gaten. 
  
Tips 
Voor welke bereiding je ook kiest; haal het vlees ongeveer één uur voor het bakken uit de koelkast 
en laat het op kamertemperatuur (20 graden) komen. Gebruik een kookthermometer voor de 
beste kerntemperatuur. Dit zijn de verschillende garingen voor rundvlees:  
• 50-52 graden Celsius: rare/saignant  
• 55-58 graden Celsius: medium rare  
• 60-63 graden Celsius: medium 
• 65-67 graden Celsius: medium done 
• 70 graden Celsius en hoger: bien cuit 
Ga voor meer bereiding tips naar de ‘tips voor thuis’ webpagina op onze website. 
 
Grill Bereiding Tournedos (Circa 8 minuten) 
Zorg dat je grill schoon is en laat deze goed heet worden • Snijd het vlees in de gewenste grootte • 
Strooi grof (zee)zout over het vlees en schroei het vlees zo snel als mogelijk dicht • Als het vlees 
een sissend geluid maakt dan weet je dat de grill goed op temperatuur is • Leg het vlees nu op een 
minder hete plek op de grill en gaar het vlees op matig vuur verder • Voor een tournedos van 150 
gram en 2 centimeter dik kun je 2-3 minuten per kant aanhouden voor medium van binnen • 
Controleer de kerntemperatuur, deze moet ongeveer rond de 50 graden Celsius zijn • Haal het 
vlees van de grill af en laat het een minuut of 5 rusten (met of zonder folie) • Voeg naar smaak nog 
wat (zee)zout en gemalen peper toe. 
 
Koekenpan/Oven Bereiding Tournedos (Circa 15 minuten) 
Verwarm de over voor op 120 graden • Snijd het vlees in de gewenste grootte • Verhit boter of 
(olijf)olie in een koekenpan met een dikke bodem • Strooi grof (zee)zout over het vlees • Schroei 
het vlees op hoog vuur aan beide zijden dicht zodat het vlees een goudbruine kleur krijgt • Voor 
een tournedos van 150 gram en 2 centimeter dik kun je 2 minuten per kant aanhouden voor 
medium van binnen • Plaats het vlees voor 15 minuten in de oven voor medium van binnen (je 
kunt het vlees ook volledig in de pan garen zonder de oven te gebruiken) • Controleer de 
kerntemperatuur, deze moet ongeveer rond de 50 graden Celsius zijn • Haal het vlees uit de oven 
en laat het een minuut of 5-10 rusten (met of zonder folie) • Voeg naar smaak nog wat (zee)zout 
en gemalen peper toe.  
 
Serveer het vlees met diverse gegrilde groenten. 
 
Deze bereidingen zijn een suggestie, experimenteer en ontdek zelf wat je het lekkerste vindt. Deel 
via Instagram #goedegebuurbeef wat je ervan gebakken hebt. 
 
Eet smakelijk!  
Michiel Goedegebuur 
 
webshop.goedegebuur.nl  

 


