
Steaks van sukade met witte pepersaus 
  
Wat heb je nodig? 
sukade, schoongemaakt en eventueel al in steaks gesneden 
 
grote aardappelen, goed gewassen, in de schil 
olijfolie 
kippenbouillon (hoeveelheid  afhankelijk van hoeveelheid aardappelen) 
sap en geraspte schil van 1 citroen 
takje verse rozemarijn 
versgemalen zwarte peper 
zout 
Voor de pepersaus: 
2 sjalotjes, fijngehakt 
1 teen knoflook, fijngehakt 
slagroom 
maizena 
handvol groene peperkorrels (potje) 
cognac 
verse bieslook, gehakt 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan (heet) 
2. Snijd van de aardappelen de boven- en onderkant af en snijd de rest in plakken van 

ca. 2,5 cm 
3. Giet een bodempje olijfolie in een ovenschaal en verhit deze op de barbecue 
4. Leg de aardappelschijven erin en bak deze aan beide zijden lichtbruin 
5. Roer citroenschil en sap door de bouillon en giet dit over de aardappelen tot de 

plakken half onder staan 
6. Voeg er een takje rozemarijn aan toe en kruid met zwarte peper en zout. Laat 

pruttelen tot de aardappelen gaar zijn 
7. Verhit voor de pepersaus de boter in een skillet en bak hierin zachtjes de sjalotjes en 

knoflook 
8. Blus af met een scheut cognac en flambeer, zodat de alcohol eruit is (of laat langer 

bakken) 
9. Doe de groene peperkorrels en een flinke scheut slagroom erbij 
10. Laat even pruttelen en bind met een papje van wat maizena, aangelengd met wat 

water 
11. Kruid met zwarte peper en zout en roer er een handvol bieslook door 
12. Snijd (als dat nog niet door de slager is gedaan) de sukade in dikke steaks 
13. Gril het vlees, direct, op een hete gril (ca. 6 á 7 minuten per kant, tot een 

kerntemperatuur van minimaal 48 graden) 
14. Maal er flink wat zwarte peper over en laat rusten. 
15. Serveer de steaks met de gekarameliseerde aardappelen en de pepersaus 



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

 

 


