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Recept Ossenhaas Puntjes 
Een salade van gegrilde ossenhaas puntjes met peer, walnoten, gemengde sla en blauwe kaas. 
 
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. 
 
Wat heb je nodig? 
● Een zak gemengde sla naar eigen keuze ● Pijnboompitten ● Ossenhaas puntjes ● Boter ● 
Olijfolie ● 2 peren (geen stoofperen) ● Zout ● Peper ● Honing ● Balsamico azijn (voor het 
exclusieve gevoel is balsamico met witte truffel of met vijgen ook een aanrader) ● Gorgonzola 
dolce of andere blauwader kaas waar je dol op bent 
 
Hoe bereid je dit gerecht? 
Stap 1: Rooster de pijnboompitten in een droge pan totdat ze goudbruin zijn en haal ze daarna 
direct uit de pan. Stap 2: Schil de peer, verwijder het klokhuis en snij deze in partjes. 
Stap 3: Doe een klontje boter en een theelepel olijfolie in de pan en voeg de partjes peer, een 
theelepel honing en een snufje peper en zout toe. Laat dit ongeveer vijf minuten op medium hoog 
vuur bakken. Stap 4: Voeg een theelepel balsamico azijn toe en bak voor ongeveer nog een 
minuut. Schep de peer uit de pan in een kommetje en laat de sappen in de pan liggen.  
Stap 5: Bak in een andere pan de ossenhaaspuntjes naar wens (bak ze niet te ver door, tenzij je 
hier zelf van houdt) in een beetje boter of olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Laat de 
ossenhaaspuntjes vervolgens even rusten op een snijplank. Als je de ossenhaaspuntjes te grof 
vindt, dan kun je ze nog in mooie reepjes snijden. 
 
Voor de dressing 
Stap 1: Neem de pan met de peer sappen en voeg daar een klontje boter aan toe, een theelepel 
honing, een snufje peper en zout, balsamico azijn en de geroosterde pijnboompitten (voor een 
krokantere bite kun je deze ook als laatste apart over de salade heen strooien). Meng door elkaar 
en laat alles opwarmen. Stap 2: Verdeel de sla over de borden en vervolgens de Gorgonzola en 
dressing. Garneer de sla als laatste met de ossenhaas puntjes. 
 
Deze bereiding is een suggestie, experimenteer en ontdek zelf wat je het lekkerste vindt. Deel via 
Instagram #goedegebuurbeef wat je ervan gebakken hebt. 
 
Eet smakelijk!  
Michiel Goedegebuur 
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