
Beenham met broccoli en pastinaakpuree vanaf fase 2C 
 
Ingrediënten 1 persoon 

• 2 plakjes beenham (120 – 150 gr per persoon) 

• 250 gram broccoli 

 

Ingrediënten marinade: 

• 2 el olijfolie 

• 2 theelepels grove of gemalen 

mosterdzaad 

• 1 theelepel citroensap 

• 2 theelepels paprikapoeder 

• 1 theelepel chilipoeder 

• ½ theelepel knoflookpoeder 

• 2 theelepels uienpoeder 

• 1 theelepel grove peper  

 

Ingrediënten voor pastinaakpuree 

 

• 100 gram pastinaak in blokjes 

• 1 kruidnagel 

• 1 laurierblad  

• halve el roomboter 

• Chilipoeder 

• Peper en zout 

 

Bereidingswijze beenham: 

1. Meng alle ingrediënten van de marinade door elkaar, smeer het vervolgens op het 

hammetje. Je kan het een tijdje in de koelkast laten liggen onder een stukje huishoud folie, 

geen geduld, meteen de oven op 175 graden en het hammetje in de ovenschaal, met de 

resten van de marinade er overgegoten. 

2. Oven gewoon opwarmen van onderen, zeker niet op hete lucht. 

3. Dek de ham af met een stukje aluminium folie. Na een minuut of 20 eraf halen zodat er wel 

een korstje op komt. 

4. Het hammetje moet ongeveer 40 minuten in de oven blijven. 

5. In de tussentijd kun je de broccoli schoonmaken en klaarzetten, 10 minuten voordat de 

beenham klaar is zet je de broccoli op. 

 

Bereidingswijze pastinaakpuree: 

1. Doe pastinaak in een pan met water en zorg ervoor dat de pastinaak net onder water ligt en 

breng aan de kook. 

2. Doe de kruidnagel en laurierblad erbij en wat peper met zout. 

3. Laat 15-20 minuten koken totdat de pastinaak zacht is. 

4. Giet de pastinaak af en vang het kookvocht op in een kommetje, verwijder de kruidnagel en 

laurierblad. Pureer de pastinaak met een staafmixer. 

5. Voeg af en toe een beetje kookvocht toe, totdat de gewenste dikte is 

bereikt. 

6. Voeg een halve el roomboter toe aan de puree en laat deze smelten. 

7. Breng op smaak met peper, chilipoeder en een beetje zout. 

8. Schep met een ijsschep een mooi bolletje puree op het bord. 

 

Serveer naast het bolletje puree, de broccoli en de beenham overgoten met zijn eigen marinade.  


