
Wildzwijngoulash met Bockbier 
  
Wat heb je nodig? 
800 gr. wildzwijngoulash (in blokken gesneden wildzwijnvlees) 
1 flesje “Bokkelul” (bockbier) 
1 rode paprika 
1 groene paprika 
3 grote uien, in stukjes 
3 tenen knoflook, fijngehakt 
2 grote kruimige aardappels, in blokjes van ca. 1,5 cm. gesneden 
handvol sjalotjes, schil verwijderd 
1 el. tomatenpuree 
2 el. bloem 
2 laurierblaadjes 
1 runderbouillonblokje 
50 ml. Beervinegar (Oil & Vinegar) of andere azijn 
1 blik tomatenstukjes (400 ml) 
olijfolie 
2 tl. komijnzaad of 1 tl. karweizaad 
1 tl. grof zeezout 
1 ½ el. mild paprikapoeder 
1 tl. chiliflakes 
versgemalen zwarte peper 
zout 
  
Wat moet je doen? 

1. Vul je barbecue voor 1/3 deel met houtskool en steek aan 
2. Snijd de paprika’s doormidden en leg wat (mesquite) rookhout in de 

gloeiende kolen 
3. Rook de paprika’s en sjalotjes, indirect, ongeveer 10 minuten en haal van 

de barbecue 
4. Snijd de paprikahelfen in repen 
5. Verhit een pan boven het houtskool met wat olijfolie 
6. Bestrooi het vlees met peper, zout en wat bloem en bak het aan tot het 

bruin is 
7. Haal uit de pan en leg ernaast op het rooster 
8. Bak nu de uien met de gerookte sjalotjes in de pan tot ze glazig zijn 
9. Doe de knoflook erbij en bak even mee 
10. Maal het komijn- of karweizaad met het zeezout in een vijzel 



11. Doe in de pan, voeg de tomatenpuree toe en bak al roerend even aan 
12. Blus af met een beetje bier en roer de aanbaksels op de bodem van de 

pan goed los 
13. Voeg nu het vlees weer toe en verkruimel er een bouillonblokje over 
14. Doe de laurierblaadjes, azijn en de rest van het bier erbij en vul aan met 

water zodat het vlees nét onder staat 
15. Laat dit, zonder deksel op de pan, maar mét gesloten deksel op je 

barbecue, heel zachtjes stoven 
16. Voeg na een half uur de helft van de paprikareepjes toe, met de 

aardappelblokjes. 
17. Doe de azijn, tomatenblokjes uit blik erbij en leg het deksel op de pan 
18. Sluit je barbecuedeksel en laat ca. 2,5 uur stoven tot het vlees heel zacht 

is 
19. Voeg ca. 45 minuten voor het klaar is de rest van de paprikareepjes erbij 
20. Maak de goulash op smaak met eventueel nog wat peper en zout en 

serveer met rijst of pasta. 

Dikke tip: De volgende dag is hij nóg lekkerder!! 

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

 
 


