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     VEGA BOEUF BOURGUIGNON  
    MET CHAMPIGNONS EN  
    AUBERGINE 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 1 rode ui 
 1 teentje knoflook 
 75 g winterpeen  
 1 aubergine 
 250 g kastanje champignons 
 1 tl tomatenpuree (ca. 15 g) 
 (olijf)olie om in te bakken 
 20 g (plantaardige) boter 
 20 g bloem 
 2 takjes tijm 
 1 laurierblaadje 
 150 ml groente bouillon 
 100 ml volle rode wijn 
 1 klein blik linzen  (ca. 160 g) 

 

TIP: vervang de bloem door maizena om 
er een glutenvrij recept van te maken. 
Voeg de maizena pas aan het einde van 
de kooktijd toe. 

 

 

 
 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: ca. 60 minuten 

 

Pel en snipper de ui. Plet het teentje knoflook met een mes, haal 
de schil eraf en snijd in stukjes. Schil de wortel en snijd in 
blokjes. Maak de aubergine schoon, snijd in de lengte in blokjes 
van 2x2 cm. Veeg de paddestoelen schoon en halveer de grote 
exemplaren. 

Spoel de linzen in een zeef en laat uitlekken.  

Verhit een sudderpan met niet meer dan een theelepel olie. 
Heeft de pan een anti-aanbaklaag dan kun je de olie ook 
weglaten.  
Rooster de champignons tot ze bruin zijn en zet dan apart.  
Voeg een scheutje olie toe aan de pan en rooster de aubergines 
tot ze beginnen te kleuren. Schep uit de pan. 

Smelt nu de boter in de pan en smoor de ui ongeveer 3 minuten. 
Voeg dan wortel en knoflook toe en laat deze ook ongeveer 3 
minuten mee sudderen.  
Schuif de groenten met een spatel aan de kant en doe de  
tomatenpuree erbij. Laat deze in een minuut of 3 ontzuren.  

Strooi de bloem over de groenten en schep goed om. Laat de 
bloem enkele minuten garen. Verwarm intussen de bouillon. 
Giet erbij in de pan en roer goed tot de bloem is opgelost. Dan 
kan de wijn erbij.  
Breng aan de kook en voeg de champignons en aubergine toe 
met de tijm en laurier. Dek af met een deksel, draai het vuur laag 
en laat ca. 15 minuten zachtjes stoven.  

Laat de stoof nog 30-45 minuten sudderen of tot de wortel gaar 
is. Voeg de linzen de laatste 15 minuten toe. 

Proef op smaak en voeg eventueel nog wat peper en zout toe. Is 
de stoof te dun, dan kun je hem eventueel nog een beetje meer 
binden. Dit kun je doen met een lepel maizena die je oplost in 
een lepel water.  

 


