
Gevulde porchetta van Iberico 
  
Wat heb je nodig? (voor 4-6 personen) 
1 ½ kg. procureur van Iberico, aan één stuk 
klein bosje verse tijm 
klein bosje verse dragon 
klein bosje verse oregano 
klein bosje verse salie 
4 takjes verse rozemarijn 
All Purpose “Goeie Dingen” rub (met venkel) 
6 tenen knoflook 
geraspte schil van 1 biologische citroen 
pimenton 
4 zoete aardappelen (oranje en paarse) 
bosje regenboogworteltjes 
(mini) paprika’s (2 pp) 
grote handvol spruitjes 
groene asperges (2 pp) 
2 stronkjes wit- of roodlof 
scheutje honing 
1 bouillonblokje (kip) 
stukje gerookt spek (zonder zwoerd) 
sap van 1 sinaasappel 
Olijfolie 
zout 
versgemalen zwarte peper 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek je houtoven of barbecue aan en richt in voor een indirecte bereiding. Zorg voor 
een lage temperatuur (120 graden) 

2. Snijd het vlees over de lengte in (niet helemaal door!) en maak dan snedes naar links 
en rechts 

3. Klap het vlees uit en vul de eventuele ‘gaten’ op met restjes overtollig vlees van de 
randen 

4. Hak de knoflook en verse kruiden fijn en verdeel deze over de lap vlees 
5. Verdeel er de geraspte citroenschil over en bestrooi het geheel met zout, peper en 

rub 
6. Rol het vlees op en bind tot een rollade met slagerstouw 
7. Bestrooi de buitenkant rondom met de rub en leg in een ovenschaal (met pootjes!) 

Zie filmpje YouTube 
8. Gaar het vlees in ca. 3 uur tot een kerntemperatuur van 86 graden 

 

1. Pof de zoete aardappelen met schil rechtstreeks in de kolen tot ze zacht zijn. Houd 
warm 



2. Snijd het stukje spek en plakjes en leg in een ovenschaal 
3. Doe de spruitjes erbij, bestrooi met wat zout en zet de schaal op de bbq tot de 

spruitjes beetgaar zijn 
4. Schud af en toe, zodat ze lekker mengen met het spekvet. Houd warm (in een andere 

schaal) 
5. Doe wat olijfolie in een ovenschaal en doe hierin de worteltjes 
6. Snijd de paprika’s in stukken en doe ook in de schaal 
7. Bestrooi met wat zout, tijm- en salieblaadjes en rooster tot de groente wat kleur 

heeft 
8. Verkruimel er dan het bouillonblokje erover en giet er een ½ liter water en het 

sinaasappelsap bij 
9. Zet nog even terug tot de groente beetgaar is. Houd warm (in een andere schaal). 
10. Doe wat olijfolie in een ovenschaal en halveer de witlof (of raddichio of roodlof) in de 

lengte 
11. Bestrooi met wat zout en rooster tot de groente kleur heeft 
12. Druppel er wat honing over naar smaak. Houd warm (in een andere schaal) 
13. Bestrijk de asperges met wat olijfolie en gril rechtstreeks op het rooster (of in een 

ovenschaal) heel kort 
14. Leg de vlees op een mooie houten plank en zet op tafel 
15. Schep de bataat uit de schil, doe in een schaal en zet op tafel 
16. Zet de schalen met warme groente erbij en maak de jus van het vlees af met de 

overgebleven bouillon 

  
  
“Ik zeg: maken die hap!” 
Ralph de Kok 

Tip: 

Zorg dat de ovenschalen op pootjes staan in je houtoven of barbecue. 
Als jouw ovenschalen die niet hebben: zet ze dan op bv propjes aluminiumfolie 
De Iberico-rollade is ook kant en klaar online te bestellen bij Meatlovers.nl 
 
Wees vrij om de groente te kiezen die je wil: het komt allemaal niet zo precies 
Je kunt de gegaarde groente ook om het vlees schikken, zodat je maar één grote plank op 
tafel hoeft te zetten 

 

 


