
Argentijnse entrecote aan het spit met uiengravy 
 
Wat heb je nodig? 
Een entrecote aan één stuk (ca. 600 gr) 
1 el. grofgemalen zwarte peperkorrels 
2 á 3 uien 
1 tl. zout 
½ tl. knoflookpoeder 
1 el. mayzena 
2 el. bruine suiker 
3 el. dadel- spekazijn (Oil &amp; Vinegar) 
100 ml.rode wijn 
300 ml. runderfond 
2 laurierblaadjes 
4 salieblaadjes 
takje tijm 
½ takje rozemarijn 
1 tl. mosterd 
worcestershiresaus 
olijfolie 
boter 
 
Wat moet je doen? 

1. Verwarm de bbq tot ca. 210 graden. 
2. Snijd het vet van de entrecote kruislings in en meng de zwarte peper, zout en 

knoflookpoeder 
3. Wrijf hiermee het vlees rondom in, bind een slagerstouw eromheen en prik met een scherp 

mes alvast een gat in het vlees (iets van de vetkant af zodat het spit in het midden van het 
vlees komt) 

4. Steek het vlees aan het spit en plaats in je barbecue 
5. Haal de schil van de uien, snijd ze doormidden en gril deze ca. 6 a 7 minuten tot ze zacht en 

gekaramelliseerd zijn. Snijd de uien dan in stukjes. 
6. Verhit een skillet, smelt hierin een grote klont boter en doe de uien erbij 
7. Roer er de suiker door, schuif de skillet onder het vlees en laat een paar minuten pruttelen. 
8. Blus af met de azijn en rode wijn en voeg de laurier, salie, tijm, rozemarijn, mosterd en een 

scheut worcestershiresaus toe. Breng eventueel op smaak met peper en zout. 
9. Laat dit inkoken tot je ongeveer 2/3 van de vloeistof over hebt. Doe dan de runderfond erbij 

en laat dit weer inkoken. 
10. Haal de kruiden eruit en roer een papje van de maïzena met een el. water. 
11. Roer dit door de saus tot je de gewenste dikte hebt en haal de skillet uit de barbecue. Klop er 

op het laatst, één voor één wat klontjes ijskoude boter door. 
12. Haal het vlees van de barbecue bij ca. 50-55 graden kerntemperatuur en laat rusten (warm 

ondertussen de gravy weer even op) 
13. Snijd het vlees in plakken en schep de uiengravy erover. 

 
Ik zeg: "Maken die hap!” 
 
Ralph de Kok 
 



Trouwens, als je mijn recepten elke week automatisch in je mailbox wil ontvangen, 
overweeg dan om mijn ‘vriend’ te worden! Op die manier profiteer je van heel veel 
kortingen op veel producten én daarmee steun je mijn kanaal zodat ik deze video’s kan 
blijven maken! Win-win...! 
 


