
 

 

DUROC RACKS MET ZUURKOOL EN GEROOSTERDE KRIEL AARDAPPEL 

Nodig: 100% Duroc varkens racks (geportioneerd) / Kriel aardappel / Zuurkool 

TIP: De krieltjes en de zuurkool kunt u alvast voorgekoken voor sneller resultaat 

 Receptuur kriel aardappeltjes met zuurkool 

- 400 gram VERSE “voorgekookte” KRIEL AARDAPPELTJES 

- 350 gram “voorgekookte” ZUURKOOL 

- 2 EL OLIJFOLIE 

- 1 TEENTJES KNOFLOOK 

- 1 TL GROF ZEEZOUT 

- 1 SCHIJFJE CITROEN 

- SCHEUTJE WITTE WIJN 

- 2 JENEVERBESSEN (even licht pletten) 

- 50 GRAM GEROOKT BUIKSPEK BLOKJES 

- ZWARTE PEPER UIT DE MOLEN 
 

• De zuurkool in een pan doen en er een scheutje witte wijn aan toevoegen. 

• Geplette jeneverbes erbij, blokjes gerookt buikspek en de zwarte peper erbij. 

• De zuurkool even voorkoken voor 30 minuten, afgieten en even het overtollige sap eruit laten lopen. 

• De zuurkool in een vuurvaste schaal doen. 

• Krieltjes halveren en even 5 minuten voorkoken. 

• In een schaal doen en begieten met de olijfolie. 

• De knoflook beetje kleiner snijden en er ook bij doen. 

• Als laatste het zeezout en het schijfje citroen erbij.  

• Alles even goed mengen en bovenop de gekookte zuurkool leggen. 

•  Zorg dat de BBQop 200oC is. 

Zet de ovenschaal aan de zijkant op het rooster (indirecte hitte)  voor nog eens 30 minuten. 

Receptuur marinade (RUB) 

- 2 DUROC VARKENS RACKS 

- 1 TL GROF ZEEZOUT 

- 1 EL ITALIAANSE KRUIDEN MIX (online verkrijgbaar bij DESLAGER.NL) 

- 1 TEENTJES KNOFLOOK 

- 2 EL OLIJFOLIE 
 

• Alle ingredienten in de vijzel doen en stampen tot een mooi papje. 

• In een kom aan alle kanten marineren en het liefst 30 minuten laten intrekken  

• BBQ voorverwarmen op 200oC  

• Direct grillen en voorzien van een mooie grill ruit door het vlees, aan beide kanten, een kwart slag te draaien 

• Kleur tot ze mooi goudbruin zijn. 

• De kern temperatuur meter in het dikste deel steken en instellen op 62oC. 

• De temperatuur van de BBQ naar 150 graden brengen. 

• Dan verder aan de buitenkant van het rooster “indirect” verder garen.  

• Eventueel kunt u een rookblokje bij de kooltjes doen bij voor wat meer rooksmaak. 

• Is de kerntemperatuur bereikt, dan uit de BBQ halen. 

• In bakpapier rollen en de racks 5 minuten laten rusten. 

De zuurkool schotel uit de BBQ halen en mooi op twee bordjes verdelen. De racks erbij leggen, de jus uit het bakpapier erover 

gieten en klaar om uit te genieten van een (h)eerlijk stukje 100 % Durocvlees! 


