GraasVlees Recepten & Bereidingswijzen
Gebraden runderrollade met rodewijnsaus
750 gram runderrollade op kamertemperatuur
Peper, zout
40 g boter
1 el olie
50 g spekreepjes
1 ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, gesnipperd
150 g winterwortel, grof gehakt
2,5 dl rode wijn
2 dl rundvleesbouillon (van een tablet)
1 kruidnagel
1 laurierblad
1 el tijm
Bereiding
-

-

-

-

-

Dep de rollade met keukenpapier droog. Bestrooi hem met
peper en zout naar smaak.
Verhit de boter met de olie in een braadpan en bak de
rollade rondom bruin aan. Neem hem uit de pan en bak de
spekreepjes al omscheppend bruin. Schep ze uit de pan.
Bak de ui met de knoflook en de wortel al omscheppend 5
min. in het bakvet. Schenk de wijn en de bouillon erbij en
voeg de kruidnagel, de laurier en de tijm toe. Breng alles aan
de kook.
Leg de Rollade terug in de pan en braad het met de deksel
schuin op de pan in ongeveer 2 uur gaar. Keer het vlees
regelmatig. Voeg zo nodig een beetje water toe.
Neem de rollade uit de pan en houd het warm. Zeef de jus
en druk het overtollige vocht uit de groente. Breng de jus
met de spekreepjes aan de kook.
Snij de rollade in plakjes en serveer de jus erbij.

Bereidingstijd
2 uur + 15 minuten incl. stooftijd

GraasVlees Recepten & Bereidingswijzen
Zuurvlees met rodewijn
600 gram Runderlappen/ Sukadelappen in blokjes
Zout en peper
2 el bloem
50 gram boter
4 grote uien, gesnipperd
200 ml rode wijn
4 el rodewijn – of balsamico azijn
8 jeneverbessen
4 blaadjes laurier
3 plakken ontbijtkoek, in blokjes
2 eetlepels appelstroop
Bereiding
-

Dep het vlees droog en schud het om met het zout, peper
en de bloem.
Verwarm de boter in de braadpan en bak het vlees in
porties bruin.
Schep al het vlees uit de pan en voeg de uien toe.
Bak ze in ca 5 minuten op middelhoge stand zacht en bruin.
Doe het vlees terug in de pan en voeg de wijn, azijn,
jeneverbessen, kruidnagels en blaadjes laurier toe.
Schep alles goed door elkaar en leg het deksel op de pan en
breng het langzaam aan de kook.
Voeg na 1,5 uur de ontbijtkoek en de appelstroop toe.
Sudder het vlees nog een uur tot het helemaal zacht is en de
saus stroperig en donker.

Bereidingstijd
20 minuten + 2,5 uur stoven.

GraasVlees Recepten & Bereidingswijzen
Grootmoeders gehaktballen
500 gr rundergehakt
20 gr boter
1 ui gesnipperd
2 eieren
3 el ketjap manis
1 tl sambal oelek
Zout en peper
0,5 tl nootmuskaat
0,5 tl paprikapoeder
2 beschuiten
paneermeel
Bereiding
-

Klop de twee eieren los in een schaaltje
Voeg de ui, ketjap, sambal zout, peper, nootmuskaat en
paprikapoeder toe en klop dit goed door het ei.
Voeg het gehakt toe en meng alles goed door elkaar.
Maak twee beschuiten fijn en meng deze door het gehakt
mengsel
Vorm 4 gelijke gehaktballen en rol deze door de paneermeel
Laat de gehaktballen minimaal 30 minuten opstijven in de
koelkast.
Verwarm de boter in een braadpan en bak de gehaktballen
rondom bruin.
Zet het vuur wat lager en doorbak de gehaktballen,
regelmatig kerend in 25 minuten gaar.

Bereidingstijd
45 minuten

GraasVlees Recepten & Bereidingswijzen
Biefstuk met pepersaus
4 biefstukken
Zout en peper
50 gr boter
Saus:
1 ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd
2 plakken bacon, in kleine stukjes gesneden
1 el peperkorrels
1 scheut port
2 dl slagroom
Bereiding
-

Haal de biefstukken uit de koelkast en laat ze op
temperatuur komen.
Dep de biefstukken even droog met keukenpapier.
Bestrooi de biefstukken met zout en peper.
Verhit de boter in een koekenpan en bak de biefstukken om
en om lichtbruin.
Bak ze nog ca. 3 min keer ze halverwege.
Haal ze uit de pan en houd ze warm onder aluminiumfolie.
Schenk het overtollige vet uit de pan(niet alles).
Bak de ui, knoflook, bacon en peperkorrels. Blus het af met
de port en schenk de room erbij.
Laat het even koken en breng de saus op smaak met zout en
peper.
Serveer vervolgens de saus bij de biefstuk.

Bereidingstijd


De biefstukken kunt u naar eigen wens bakken. Wanneer u
de biefstukken 3 minuten bakt, dan is deze rare, nog rood
van binnen. Bij 5 minuten zijn de biefstukken medium, rosé
van binnen. En wanneer u de biefstuk well done, door
bakken, wilt, dan kunt u deze het beste 8-10 minuten
bakken.

