
Gevulde picanha met BBQ saus van knoflook en sjalot 

Wat heb je nodig? 

1 picanha (staartstuk) 
steak kruiden (rub van Ralph) 
12 grote sjalotten 
1 bol knoflook 
30 ml whiskeyazijn 
olijfolie 
1 bosje peterselie 
versgemalen zwarte peper 
zout 

Wat moet je doen? 

Steek de barbecue aan en zorg voor een bokkehete zone (liefst rechtstreekse hitte van gloeiende 
kooltjes) en een indirecte zone (ca. 100 graden). 

Leg de sjalotjes rechtstreeks in de hete kolen en laat ze in ongeveer 10-12 minuutjes gaar worden. 
Draai ze regelmatig zodat ze rondom zwart geblakerd zijn. Heb je geen houtskoolgril, leg ze dan op 
het hete rooster tot ze gaar zijn. Laat iets afkoelen en maak ze dan schoon door de buitenste laag 
eraf te halen. Spoel ze schoon. 

Snijd het kopje van de knoflookbol eraf, plaats de bol in een bakje van aluminiumfolie en schenk er 
een scheutje olijfolie bovenop. Pof de knoflook op de barbecue op een medium hete zone tot de 
teentjes zacht en goudbruin zijn. 

Snijd ondertussen de vet-cap van de picanha ruitgewijs in en verwijder eventueel vlies en silver skin. 
Bestrooi de vet-cap ruim met grof zeezout en druk het zout goed tussen de snedes in het vet. 

Maak een snede, of ‘schede’ ;-) in het vlees vanuit het dikke gedeelte zodat een soort pocket 
ontstaat. 

Bestrooi de binnenkant met de steak kruiden en vul met driekwart van de gepofte knoflooktenen en 
5-6 schoongemaakte sjalotjes. 

Zet de vetkant van het vlees aan boven het hete deel van de barbecue, zodat het vet ietjes begint te 
smelten en licht-goudkleurig wordt. Dit duurt doorgaans heel kort! Zorg dat je geen of nauwelijks 
vlammen veroorzaakt. 

Verplaatst het vlees nu naar het indirecte deel van de barbecue en leg de picanha met de vetkant 
naar boven op het rooster. Gaar het vlees zachtjes tot een kerntemperatuur is bereikt tussen 48 en 
58 graden (naar eigen voorkeur). 

Haal het vlees uit de gril en laat het minimaal 20 minuten rusten. Houd het vlees warm, bijvoorbeeld 
onder een aluminiumfolietje maar pak het niet strak in! 

Bel intussen de friettent. 

Pureer de overige gepofte sjalotten en knoflook met een scheutje olijfolie in een blender of 
staafmixer. 

Voeg een scheut whiskyazijn toe en een bosje verse peterselie. Maak op smaak met peper en zout. 



Snijd het vlees in dunne plakken en serveer direct! 

 

Ik zeg: “Maken die hap!” 

Ralph de Kok 

 


