
Iberico rack met druivenjam 
 
Wat heb je nodig? 
1 Iberico rack (Ralph gebruikt een stuk met 6 botten) 
versgemalen zwarte peper 
fleur de sel (grof zeezout) 
blokje eiken wiskey rookhout 
250 gr. pitloze blauwe druiven 
250 gr. pitloze witte (groene) druiven 
handjevol pitloze zwarte olijven 
handjevol pitloze groene olijven 
300 gr. geleisuiker 
50 ml. rosé 
30 ml. sangria 
flinke scheut bloedsinaasappelazijn 
2 laurierblaadjes 
stuk sinaasappelschil van ca. 5 cm. (dungeschild zodat er geen wit meer aanzit) 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en zorg voor een begintemperatuur van ca. 190 graden 
2. Snijd de vetkant van het vlees om de centimeter ruitgewijs in 
3. Bestrooi met fleur de sel en zwarte peper en druk dit goed in het vet en het vlees 
4. Leg het vlees met de vetkant naar beneden op de barbecue zodat het vet gaat 

smelten 
5. Verplaats, als je teveel vlammen krijgt, het vlees steeds een stukje zodat het niet 

rechtstreeks in het vuur ligt. (De temperatuur van je bbq zal opgelopen omdat het 
deksel open is) 

6. Stop nu het blokje rookhout half tussen de gloeiende kolen en plaats de conveggtor 
in de bbq 

7. Zorg voor een temperatuur van ca. 150 á 160 graden 
8. Leg het vlees nu met de vetkant naar boven en sluit het deksel. 
9. Gaar het vlees tot een kerntemperatuur van 54 graden en laat zeker 10 min rusten 

(uiteindelijke kerntemperatuur: ca. 59 gr) 
10. Halveer de druiven en doe in een pan op medium hoog vuur 
11. Giet de rosé, sangria en azijn erbij en voeg de laurierblaadjes en sinaasappelschil toe 
12. Breng op smaak met een snuf zout en wat versgemalen zwarte peper 
13. Laat de saus inkoken tot de druiven zacht zijn geworden en draai dan het vuur onder 

de pan laag 
14. Haal de laurierblaadjes en sinaasappelschil eruit en voeg de geleisuiker toe. Roer 

goed door. 
15. Hak de olijven in kleine stukjes en voeg op het laatst toe aan de jam 
16. Haal de pan van het vuur 
17. Snijd het Iberico rack tussen de botten door en leg op een bord 
18. Serveer met de druivenjam 

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


