
Beste Bram en Ilse, 

Afgelopen week heb ik op jullie boerderij een prachtig stuk Cote de Boeuf (1400 gr.) 
afkomstig van koe Edith gekocht. De slager had de stukken mooi uitgesneden en er 
zat een goed stuk rib aan, dit geeft veel smaak aan het vlees af. Tevens had het stuk 
ook een mooie vetrand er omheen, ook deze geeft tijdens de bereiding een mooie 
smaak aan het vlees. Ik heb het vlees 2 dagen van tevoren uit de vriezer gehaald en in 
de koelkast, in de verpakking, laten ontdooien. 

 

Op de ochtend van de bereiding heb ik het vlees, eerst droogdeppen, in de marinade 
gezet. Hiervoor heb ik het in gemasseerd met olijfolie, bestrooit met versgemalen 
zwarte peper, verse tijm, rozemarijn en knoflook. Zout voeg ik later toe om niet al het 
vocht uit het vlees te onttrekken. Deze kruiden zorgen voor een lekkere knapperige 
korst tijdens de bereiding. 



 

Twee uur voor de bereiding heb ik het vlees uit de koelkast gehaald om het op 
kamertemperatuur te laten komen.  

Ondertussen heb ik de BBQ klaargezet, zelf gebruik ik graag houtskool vanwege de 
extra rooksmaak die deze afgeven. In de starter kun je snel een goede temperatuur 
krijgen, dit is belangrijk om het vlees snel dicht te schroeien en zo de sappen in het 
vlees te houden. Laat ook het rooster goed heet worden als je de houtskool in de BBQ 
hebt gestort, dit geeft mooie grillstrepen.  

Vul de helft van de BBQ zodat je een directe en indirecte zone krijgt. Leg het vlees op 
het gloeiendhete rooster en grill het, boven direct vuur, aan beide zijde mooi bruin, 
ongeveer 4 min. per kant (maar let vooral op de kleur). 



 

 

 

 

Hierna draai je het rooster zodat het vlees boven het gedeelte zonder houtskool ligt. 
Steek er een kerntemperatuurmeter in, deksel erop en dan de kerntemperatuur laten 
stijgen tot 52 graden voor mooi rosé vlees. Ik heb zelf aan het einde van de 
bereidingstijd nog wat eikensnippers op de houtkool gestrooid om het vlees wat meer 
rooksmaak mee te geven.  

 

 

 



Haal het vlees van de BBQ en laat het ten minste 15 min. rusten om de sappen de tijd 
te geven zich te herverdelen in het vlees. 

 

Aan tafel! Trancheer het vlees met een zeer scherp met op een houten plank. De 
vetstukken kun je eraf snijden. Zout het vlees naar smaak op het bord (Maldon). Het 



afkluiven van het bot is uiteraard weg gelegd voor degene die het bereid heeft... 

 

 

 

 

 

 


