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Voorbereiding: 1 uur, 30 min.  
Kooktijd: 3 uur 
Totale tijd: 4 uur, 30 min 

Ingrediënten
 

 

Braadpan
Koekenpan

Olijfolie
Roomboter (vlees braden)
Winterwortel, 1, in plakjes gesneden
Ui, 1, grof gesneden
Knoflook, 4 tenen, fijn gehakt
Bloem, 2 el
Zilveruitjes 8 - 10 stuks
Spekblokjes, 250 gr
Riblappen, 1 kg in grove blokjes
Rode wijn 1 fles (bijv. Merlot, Pinot Noir)
Tomatenpuree, 2 el
Runderbouillon blokje (optioneel)
Verse tijm, 2 tl, alleen de blaadjes
Peterselie, 2 el
Laurierblaadjes, 4
Kastanje champignons, 250 gr.
Zeezout, 1 tl
Zwarte peper

Neem een braadpan en doe de fles rode
wijn hierin
Voeg grof gesneden wortel, ui, knoflook
laurier, verse tijm en peterselie toe
Breng aan de kook gedurende 10 min. 
Laat afkoelen en zet 1-2 uur in koelkast
Snijd riblappen in grove stukken
Voeg de stukken vlees toe en doe het
geheel in een pan of bak, afgedekt 1 nacht
in de koelkast 

Marineren

Bereidingswijze
 

Haal de marinade en het vlees uit de koelkast
Haal het vlees uit de marinade en dep droog
De marinade bewaren voor later 
Laat het vlees op keukentemperatuur komen
Doe de olie (of roomboter) in koekenpan
Braad de stukken vlees, zorg voor een korstje 
Voeg peper en zout toe
Als het vlees een korstje heeft, haal je het uit de
pan en zet je het opzij
Bak de spekblokjes in dezelfde pan, totdat deze
lekker knapperig zijn
Haal ze uit de pan en voeg ze bij het vlees
Zeef de marinade en doe de ingrediënten in een
braadpan, houdt kruiden en laurier apart
Bak dit geheel op laag vuur 5 - 7 min.
Voeg bloem toe,  laat het niet klonteren
Doe alle apart gehouden ingrediënten, vlees,
spek, (gezeefde) marinade en de kruiden met
laurier in de braadpan
Voeg de tomatenpuree toe
Zet op laag vuur en laat sudderen
Pel zilveruitjes en rooster ze in aparte koekenpan
met olijfolie op laag vuur
Maak champignons schoon en snijd ze in 2 of 4
grove stukken, geen plakjes
Verhit in koekenpan olijfolie en rooster de
champignons tot ze wat kleur krijgen
Als de uitjes en champignons klaar zijn, houdt je
ze apart
Als het vlees een uurtje heeft gesudderd, voeg je
de zilveruitjes en champignons toe
Laat het geheel 2/3 uur zachtjes sudderen
Tussentijds altijd even proeven
Het gerecht is klaar als het vlees nagenoeg uit
elkaar valt, of bijna "op te zuigen"is 
Voeg voor de kleur nog even een handjevol verse
peterselie toe; serveren maar!

Bereiden

Eet smakelijk! 
Team Vleeshouwerij Saasveld


