
Vitello Forello op de BGE 

 
Wat heb je nodig? 

kalfsribeye  
2 zalmforelfilets 
suiker 
grof zeezout 
versgemalen zwarte peper 
knoflookpoeder 

2 eidooiers 
1 el. Dyjonmosterd 
1,5 el. citroensap  
rasp van citroenschil 
180 a 200 ml. zonnebloemolie 
4 ansjovisfilets 
1 el. kappertjes 
1 volle el. creme fraiche 
1 volle el. kalfsfond 
bourgondisch brood 
olijfolie 
kropje lollo rosso 

maatbeker 
staafmixer 
keukenmachine 
 

Wat moet je doen? 

-steek de BGE aan en zorg voor een temperatuur van 150 graden 
-week een handjevol appelhoutsnippers in een bakje water 
-bedek de vis aan de ‘vleeskant’ met zout en suiker (verhouding: 50/50) en laat ca. 30 minuten 
 pekelen in de koeling 
-spoel de vis daarna goed af met koud water en dep droog 
-snijd eventueel het vlies (silverskin) van de ribeye af en bestrooi rondom met peper, zout en  
 knoflookpoeder 
-gooi wat rookhoutsnippers op de gloeiende kolen en plaats de convector in de BGE (de tempera- 
 tuur zal nu zakken naar ca. 110 graden) 
-leg het vlees en de vis met de huid naar beneden op het rooster, sluit het deksel 
-rook de vis ca. 10 a 12 minuten en haal eraf 
-rook het vlees ca. 50 a 60 minuten (kerntemperatuur 52 graden) en haal eraf.  
-Laat rusten tot een  kerntemperatuur van 56 graden) 
 
-doe, voor de mayonaise de eidooiers met de mosterd en het citroensap in een maatbeker en  
 meng mbv een staafmixer de olie er in dun straaltje langzaamaan door tot de mayo de juiste dikte 
 heeft en maak op smaak met peper en zout. Zet apart. 
 



-verwijder de huid van de zalmforel en doe ca. 1,5 filets de vis in stukken in de keukenmachine 
 (bewaar de helft van een filet voor straks) 
-maal wat fijner met de kappertjes, ansjovisjes, citroensap en de creme fraiche  
-doe hier de kalfsfond en 2 volle el. van de mayonaise bij en maak op smaak met peper, zout en 
 eventueel  nog wat citroensap en mix opnieuw. Zet apart. 
-haal de convector uit de BGE, plaats een gietijzeren rooster en zorg dat het rookhout weggebrand 
 is 
-snijd het brood in plakken, bestrijk aan beide zijden met olijfolie en bestrooi met zout 
-grill de plakken brood knapperig 
-maak de sla aan met wat citroensap, olijfolie, peper en zout en drapeer op een bord (of op een  
 sneetje van het geroosterde brood) 
-snijd het vlees in dunne plakken en leg op de sla  
-leg er wat stukjes van de overgebleven zalmfilets tussen en schep er de mayonaise erbij 
-garneer met nog wat kappertjes en geraspte citroenschil 

 

“Ik zeg: maken die hap!” 
_______________________________________________________________________________ 

Wil je de recepten in het vervolg automatisch in je mailbox ontvangen overweeg dan om ‘vriend’ te 
worden van ‘ralphsbbqtube’ 
Daarmee ondersteun je mijn YouTube-kanaal zodat ik dit kan blijven doen én kun jij gebruik maken 
van vele kortingen, acties en andere privileges: win/win!  

Check voor meer informatie: www.ralphsbbqtube.nl 

Hartelijke groet! 

Ralph de Kok 

 


