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PASTINAAK PUREE MET  
SALIEBOTER EN TOMAATJES 

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 500 g kruimige aardappelen  
 250 g pastinaak  
 Ca. 50 g ongezouten roomboter 
 Ca. 150 ml melk 
 Peper en zout 
 6 salieblaadjes 
 1 teentje knoflook 
 2 trosjes cherrytomaten 
 Olijfolie 

 

En verder 

 Bakplaat en bakpapier 
 Deense klopper voor het mengen van 

de puree 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 30 minuten 
Bereiden: 20 minuten 
 

Verwarm de oven op 200oC (of 180 oC hetelucht). 

Schil de pastinaak en halveer in de lengte. Schaaf met een 
dunschiller of mandoline 4 dunne plakken van de pastinaak en 
leg apart.  

Leg een vel bakpapier op de bakplaat. Leg de geschaafde 
pastinaak aan een kant en kwast deze in met een beetje olie. Leg 
aan de andere kant de tomaatjes en druppel er wat olijfolie over. 
Bestrooi pastinaak en tomaatjes met zout.  
Schuif de bakplaat in de oven en bak tot de pastinaak bruin en 
knapperig is en de tomaatjes zacht. Schakel dan de oven uit en 
laat met de ovendeur op een kier afkoelen.  

Snijd de pastinaak en de geschilde aardappelen in stukken van 
dezelfde grootte. Kook in water met zout in ca. 15 minuten 
zachtjes gaar. Giet af in een zeef en laat even droogstomen.  

Verhit intussen in de kookpan een half kopje melk. Voor deze 
puree heb je minder melk nodig omdat de pastinaak vrij vochtig 
is. Pureer de aardappel en pastinaak met een pureepers of 
gebruik een pureestamper. Is de puree nog te droog, voeg dan 
nog een scheutje melk toe.  
Meng ongeveer 1 eetlepel roomboter door de puree. Proef op 
smaak en voeg als dat nodig is nog wat peper en zout toe. Sluit 
de pan met deksel en houd warm.  

Plet het teentje knoflook. Verhit in een koekenpan de overige 
boter met de knoflook tot deze licht begint te bruinen. Vis de 
knoflook uit de pan. Leg nu de salie er in en bak zachtjes enkele 
minuten tot de salie nog net niet begint te kleuren. Draai het 
vuur uit, haal de salie uit de pan en laat even uitlekken op een 
vel keukenpapier. 

Schep op verwarmde borden een flinke lepel puree. Schenk wat 
van de salieboter over de puree, garneer met 2 blaadjes salie en 
de pastinaakchips. Leg de tomaatjes er naast. 

Lekker met linzen of een stukje vlees.  

 


