
Ribroast met gerookte beenmergboter 
  
Wat heb je nodig? 
1 ribroast (Ralph gebruikt een stuk van ca. 5 kg maar minder mag natuurlijk ook) 
2 stuks runderbeenmerg, een nacht geweekt in zout water 
blokje (whisky)rookhout 
olijfolie 
grofgemalen zwarte peper 
fleur de sel 
Voor de kruidenboter:  
NB: als je niet alle verse kruiden hebt: geen probleem, gebruik wat je hebt! 
250 gram boter 
1 bol knoflook 
1 klein sjalotje, heel fijn gesnipperd 
paar verse salieblaadjes 
paar verse oreganoblaadjes 
paar verse bladpeterselieblaadjes 
paar verse basilicumblaadjes 
paar verse selderieblaadjes 
beetje verse bieslook 
beetje verse dille 
geriste blaadjes van 1 takje rozemarijn 
geriste blaadjes van 1 takje tijm 
1 eetlepel kappertjes 
2 ansjovisfileetjes 
1 eetlepel geraspte sinaasappelschil 
½ tl. kerriepoeder 
½ tl. paprikapoeder 
1 tl. mosterd 
scheut maggi 
scheut ketchup 
slagersfolie 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de BGE aan en zorg voor een starttemperatuur van 150 graden 
2. Plaats dan de convector er in, voor een indirecte bereiding (de bbq temperatuur zal 

nu dalen) 
3. Gooi het blokje rookhout in de gloeiende kolen en plaats een rooster in de barbecue 
4. Leg het beenmerg op het rooster 
5. Doe 150 gram van de boter in een bakje en zet ook op het rooster 
6. Sluit het deksel van de barbecue en rook de boter een paar minuten (op ca. 100 

graden) 
7. Haal dan de boter van de bbq en leg de knoflookbol naast het beenmerg, aan de 

zijkant van de bbq 
8. Snijd het vet van het vlees kruislings in en bestrijk de gehele stuk vlees met olijfolie 
9. Bestrooi ruimschoots met zwarte peper en fleur de sel 



10. Leg het vlees, bij een temperatuur van 120 graden, op het rooster met de botkant 
naar beneden 

11. Gaar het vlees tot een kerntemperatuur van 54 graden en laat het 30 minuten rusten 
(!) 

Voor de kruidenboter: 

1. Snijd alle verse kruiden fijn en hak de kappertjes en ansjovis klein 
2. Prak dit, met de gerookte boter en de rest van de boter (100 gr) goed door elkaar 
3. Maak op smaak met een snuf fleur de sel en zwarte peper 
4. Haal het beenmerg van de barbecue zodra deze helemaal zacht is en bubbelt 
5. Schraap het merg uit de botten, laat afkoelen en prak door de kruidenboter 
6. Haal de knoflookbol van de barbecue zodra deze helemaal zacht is en laat afkoelen 
7. Druk de tenen eruit en prak er ca. 4 door de kruidenboter (de rest is heerlijk door 

pasta’s/sauzen etc) 
8. Rol de boter met behulp van slagersfolie tot een ‘worst’ en leg in de koelkast 
9. Snijd het vlees in plakken en leg er wat kruidenboter op zodat deze over het vlees 

smelt 

  
PS: 
Het lijkt heel veel werk, met heel veel ingrediënten om de kruidenboter te maken. 
Maar trust me: het is écht de moeite waard: superlekker, lang houdbaar in de vriezer en op 
van alles toepasbaar! 
Indicatie bereidingstijden: 
Ribroast: ca. 5 tot 6,5 uur 
Beenmerg en knoflookbol: ca. 45 á 60 minuten 
 
Ik zeg: “Maken die hap!” 
Ralph de Kok 
 


