
Beefhammer op de BBQ 
  
Wat heb je nodig? 
1 runderschenkel, opgebonden 
aluminiumfolie 
whiskeyrookhout 
rijst (gele) 
3 stengels selderij 
3 wortels (verschillende kleuren) 
1 grote witte ui 
2 tenen knoflook 
blikje tomatenpuree 
2 blikken gesneden tomatenblokjes 
eventueel 1 pakje passata 
paar takjes verse tijm 
handvol verse bladpeterselie 
50 ml. witte wijn 
½ pot vleesfond 
boter 
zout 
peper 
Voor de rub: 
1 el. uienpoeder 
1 el. knoflookpoeder 
1,5 el. grofgemalen zwarte peper 
1,5 el. paprikapoeder 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en zorg voor een indirecte zone waarboven het vlees kan 
garen. 

2. Meng de ingrediënten voor de rub door elkaar. 
3. Wrijf het vlees in met olijfolie en bestrooi aan alle kanten met de rub. 
4. Gooi wat rookhout op de gloeiende kolen en laat het vlees, indirect, ca. 1,5 uur roken 

(blijf rookhout toevoegen en sluit steeds het deksel). 
5. Snijd ondertussen de groente in kleine stukjes. 
6. Verhit wat olijfolie en een klontje boter in een pan en bak hierin de ui, wortel en 

selderij. 
7. Bak de tomatenpuree even mee en doe de gehakte knoflooktenen erbij en blus af 

met de wijn. 
8. Voeg dan de fond, tomatenblokjes (passata) en wat tijm toe en laat zachtjes 

pruttelen (breng op het laatst eventueel nog op smaak met peper en zout). 
9. Haal het vlees van de barbecue bij ca. 79 graden en leg er flink wat klonten boter op. 
10. Pak het geheel nu goed in aluminiumfolie (zorg dat er niets ‘uit kan lopen’) en zet 

terug op de bbq. 
11. Gaar het ingepakte vlees, op ca. 180 graden indirect nog door tot een 

kerntemperatuur van ca. 94/98 graden. 



12. Kook ondertussen de rijst volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
13. Pak de beefhammer uit en zet hem rechtop midden in de stoof. 
14. Schep de rijst eromheen en garneer het geheel met gehakte verse peterselie. 

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

 


