
Karbonades met puree van gegrilde venkel en appel met appelstroopjus 
  
Wat heb je nodig? 
Schouderkarbonades 
Ralphs All Purposerub of maak zelf je kruiden met gemalen venkelzaad erin 
ca. 500 gr aardappelpuree 
1 Granny Smith appel 
2 stuks venkel 
1 kleine wortel 
½ rode peper, in ringetjes gesneden 
1 lente-ui, in ringetjes gesneden 
sap van 1 citroen 
olijfolie 
versgemalen zwarte peper 
1 tl. hele zwarte peperkorrels 
125 ml. water 
125 gr. suiker 
60 ml. natuurazijn 
50 ml. appelazijn 
Voor de appelstroopjus: 
40 gr. boter 
4 a 5 el. appelstroop (evt. schenkstroop) 
Calvados 
ca. 100 ml. appelsap 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan (temperatuur: ca. 190 gr.) en plaats er een bakplaat/plancha 
op 

2. Voor het zoetzuur: verwarm in een pannetje het water, de natuur- en appelazijn met 
de suiker 

3. Doe hierin de rode peper, 1 el. van de rub en de hele zwarte peperkorrels 
4. Roer tot de suiker gesmolten is 
5. Snijd 1 venkel  in dunne plakjes en schaaf de wortel in linten 
6. Doe bij het zoetzuur en laat van het vuur af afkoelen 
7. Voor de puree: Verhit wat olijfolie op de bakplaat en snijd 1 venkel in plakjes 
8. Snijd de appel in plakjes (klokhuis verwijderen) en besprenkel deze met citroensap 
9. Gril de venkel en appel tot ze zacht en gekaramelisseerd zijn en snijd ze wat kleiner 
10. Schep de venkel en appel door de warme aardappelpuree en roer er een klont boter 

door 
11. Maak op smaak met peper en zout en garneer met ringetjes lente-ui. Houd warm 
12. Bestrijk de karbonades met wat olijfolie en bestrooi aan alle zijden met rub (ev. extra 

peper en zout) 
13. Gril de karbonades op de plancha en draai om zodra ze van de bakplaat loslaten en 

bruin zijn 
14. Gril de andere zijde tot het mooi bruin is en gaar (kerntemperatuur: ca. 77 gr.) 



15. Voor de appelstroopjus: Smelt een flinke klont boter in een pannetje, doe hier het 
appelsap en een scheur appelazijn bij 

16. Roer de appelstroop erdoor en laat inkoken tot een jus 
17. Blus af met een scheut Calvados en maak eventueel op smaak met peper en zout (als 

de jus te dik is voeg er nog wat appelsap aan toe) 
18. Schep de gegrilde appel/venkelpuree op een bord en leg het vlees erbij 
19. Vis de venkel en wortel uit het zoetzuur en leg er wat van naast het vlees 
20. Giet wat van de jus over de puree en het vlees of serveer deze er apart bij. 

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


