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Tijd voor stoofpotten

Heerlijk die herfst en winter! Buiten wordt het guur en donker, binnen gaat de 
gezelligheid een graadje hoger. Dit is echt de tijd voor stoofpotten.  
De bereiding is al een feest, het samen eten helemaal. Heb je hulp nodig om 
iets lekkers en eigens bij elkaar te stoven? Dat komt goed uit. We duiken diep 
de stoofpot in en geven je graag handige tips en adviezen. Wat voor materiaal 
heb je nodig, welk vlees stooft het fijnst, hoe lang moet het opstaan?  
We gaan op bezoek bij de stoofpotspecialisten van The Windmill,  
de peetvaders van de Dutch Oven. Stoofpotten

Heerlijke tijd voor
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Tijd voor stoofpotten

Het lekkerste stoofvlees
Het belangrijkste maar meteen als 

eerste: een lekkere stoofpot 

begint met goed vlees. 

Een bezoek aan je vakslager zou 

je eerste stap moeten zijn. 

Rundvlees wordt het vaakst 

gestoofd, en dan met name het 

zogeheten ‘werkvlees’, de spieren 

die het rund veel gebruikt. 

Dit werkvlees heeft als voordeel 

dat het veel smaak heeft door de 

vetdeeltjes – de vetmarmering. 

Het nadeel is dat het vaak wat 

taaier is, maar juist door het 

stoven wordt dit vlees lekker mals. 

Riblap (van de eerste ribben van 

het rund), sukadelap (uit de 

schouder) en runderlappen 

(vaak uit de borst) liggen het 

meest voor de hand. Toch kun je 

ook stoven met varkenslappen of 

varkenswangen. Laat je vooral 

goed informeren door je slager. 

Oer-Hollands kookgerei
Als je er een avontuur van wilt 

maken, bereid je je stoofpot op 

open vuur in de buitenlucht. 

Dan is een mooie gietijzeren pan 

met dikke bodem onmisbaar. 

De Dutch Oven is een gietijzeren 

pan die je rechtstreeks op het 

vuur kunt zetten. Maar zo’n pan 

past ook prima op je buiten

keuken of fornuis. Jaco  

Bruinekool van The Windmill: 

“Gietijzer is een oerHollandse  

uitvinding en tegenwoordig weer 

erg ‘hot’. Het materiaal is sterk en 

bestand tegen hoge tempera

turen. Een gietijzeren pan als de 

Dutch Oven brengt gezinnen 

samen rondom het vuur. Dat was 

vroeger al zo en is nu nog zo. 

Je kunt er bovendien allerlei 

gerechten in maken. Van pizza’s 

tot taarten, van braadvlees tot –

uiteraard – stoofpotten.”

Het stoven begint
Stoven is niet moeilijk. Bovendien 

is voor elk stoofvlees de bereiding 

ongeveer hetzelfde. Verwarm in je 

braadpan of Dutch Oven een 

beetje boter en eventueel wat 

olie. Braad het vlees rondom aan, 

zodat het vlees dichtschroeit en 

een beetje kleur krijgt. Niet te 

heet, want dan wordt het vlees te 

hard. Vervolgens haal je het vlees 

uit de pan en blus je het braad

vocht in de pan af met bouillon, 

bier of wijn. Hier kun je naar eigen 

inzicht smaken toevoegen. 

Daarna gaat het stoven echt 

beginnen. Doe het vlees terug in 

de pan en laat het zachtjes 

sudderen. Zorg dat het braad

vocht niet kookt, want dan kook je 

het vlees droog en taai. Hou maxi

maal 90°C aan.

Inbranden of niet? 
Wanneer je begint met een 

nieuwe gietijzeren pan, dan moet 

je deze eerst inbranden. Daarmee 

zorg je voor een antiaanbaklaag 

en voorkom je roest. Demo

chef Cor Snijder van The Windmill 

legt het inbranden stap voor stap 

uit. “Maak de pan schoon met 

heet water en droog ‘m dan af. 

Verwarm een gesloten barbecue 

of oven tot 120°C, zet de pan een 

uur daarin. Door de hitte gaan de 

poriën van het gietijzer open en 

verdampt het vocht. Heel belang

rijk tegen roest. Is de pan heet, 

wrijf ‘m dan in met een katoenen doek 

met conditioner voor gietijzer, bijvoor

beeld Crisco. Niet te dik, en vergeet de 

buitenkant niet. Daarna verhit je ‘m in de 

oven tot 160°C. Als er walm vanaf komt, 

laat je de pan afkoelen. Herhaal deze 

procedure – van schoonmaken tot en 

met afkoelen – minimaal drie keer. 

Daarna is je gietijzeren pan of 

Dutch Oven goed ingebrand en klaar 

voor jarenlang gebruik.” 

Met Cor maken we drie recepten: boeuf 

bourguignon, ossobuco en stoofpeer

tjes. Het eerste met een Dutch Oven, 

de twee andere met de chique zus van 

de Dutch Oven: de premium oranje 

geëmailleerde gietijzeren braadpan. Die 

is vooral geschikt voor buitenkeukens 

en het fornuis binnen. Cor: “Deze 

klassieke oranje braadpan heeft alle 

voordelen van gietijzer. Door de 

speciale zwarte coating aan de binnen

kant neemt de pan wel de smaken op. 

Dankzij het emaille hoef je deze niet in 

te branden. Je kunt er direct mee aan de 

slag.” 

www.windmillcastiron.nl

www.amazingbbq.nl 

BEREIDING
Verwarm de barbecue voor op 180°C en 

richt in voor de indirecte methode 

(of zorg dat het open vuur goed heet is). 

Snijd de riblappen in blokjes en haal deze 

door de bloem, gemengd met peper en 

zout. Snijd de ui in ringen en de wortel in 

plakjes. Maak een boeket van de tijm, 

gekneusde knoflook, rozemarijn, laurier

blad en een beetje peterselie, omwikkel 

goed met keukentouw

Hang de Dutch Oven boven het vuur (of 

zet de pan op het barbecuerooster). 

Bak de spekreepjes zonder olie of boter 

bruin en haal deze uit de pan. Bak de 

blokjes riblappen bruin in het vet van de 

spekblokjes en haal deze ook uit de pan. 

Bak nu de groenten tot ze zacht zijn en 

bak de tomatenpuree zachtjes mee. Voeg 

de vleesblokjes, de spekjes en rode wijn 

toe en breng dit zachtjes aan de kook. 

Voeg het kruidenboeket toe.

Leg de deksel op de pan en laat het vlees 

zachtjes stoven. Snijd intussen de 

kastanjechampignons in vieren en laat de 

zilveruitjes uitlekken. Snijd bij de ontbijt

koek de korstjes weg. Voeg na 2 uur 

stoven de champignons en zilveruitjes toe 

en brokkel de ontbijtkoek door het 

gerecht, laat het geheel nog 30 minuten 

sudderen. Bak in de skillet in een scheut 

olie de aardappelpartjes krokant.

Garneer de stoofpot met peterselie. 

Serveer met gebakken aardappelpartjes.

Boeuf Bourguignon

xxxxxxx

Wijntip:

Hoofdgerecht
Voor 4 personen

Bereiden: 180 minuten

INGREDIËNTEN
750 g runderriblappen

bloem

2 uien

4 winterwortels 

3 teentjes knoflook 

1 fles rode wijn 

175 g spekreepjes

1 klein blikje tomatenpuree 

2 takjes tijm

2 laurierblaadjes

2 takjes rozemarijn

1 bosje platte peterselie

300 g kastanjechampignons

1 pot zilveruitjes

2 plakken ontbijtkoek

1 zak aardappelpartjes

zout en peper

extra nodig
Dutch Oven (gietijzeren braadpan)

skillet (gietijzeren koekenpan)

keukentouw

Hoe lang moet je stoven?
Hoe langer je stooft, hoe zachter en malser het 

vlees wordt. De stoofduur hangt ook af van de 

hoeveelheid en de dikte van het vlees. 

Als algemene richtlijn kun je aanhouden: 

• Magere runderlappen: 1,5 - 2 uur

• Riblappen: 2 - 3 uur

• Sukadelappen: 3 - 4 uur

Jaco en de klassieke oranje braadpan.

Cor aan de stoofpot.
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BEREIDING
Verwarm de barbecue voor op 180°C en 

richt in voor de indirecte methode. 

Bind de schenkels op met keukentouw. 

Snijd de wortel, selderij en ui klein. 

Meng bloem, peper en zout en haal de 

schenkels erdoorheen zodat ze goed 

bedekt zijn.

Hak voor de gremolata de peterselie en 

knoflook fijn, rasp knoflook en citroenschil 

fijn. Roer het mengsel goed door elkaar.

Verhit in een skillet wat olijfolie en een 

klont roomboter. Bak hierin de schenkels 

rondom bruin. Haal de skillet van het vuur 

en leg de schenkels even apart. Zet de 

braadpan op de barbecue. Breng hem op 

temperatuur en giet vervolgens het 

bakvet in de pan. Fruit de wortel, selderij 

en ui tot ze zacht zijn en voeg de  

schenkels toe.

Verwarm een halve fles wijn in de skillet 

en schenk dit over de schenkels. Laat 

inkoken tot ongeveer de helft. Verwarm 

de helft van de bouillon en voeg dit ook 

toe. Voeg ten slotte de tomaten toe, leg de 

deksel op de pan en sluit de barbecue. 

Verlaag de temperatuur naar 150°C. Laat 

de schenkels 2 – 2,5 uur sudderen, draai 

af en toe om. Voeg eventueel wat vocht 

toe. 

Verwarm voor de risotto de bouillon met 

de saffraan. Snipper de sjalot. Zet de skillet 

op de barbecue. Verhit hierin olie en 

boter. Fruit de sjalot en voeg de rijst toe. 

Bak zachtjes tot de rijst glazig is en het vet 

opgenomen. Voeg scheutjes witte wijn en 

bouillon toe. Laat het vocht intrekken 

voordat je het volgende scheutje toe

voegt. Kook de rijst in 20 minuten zacht 

en smeuïg. Voeg op het laatst de  

Parmezaanse kaas toe. Laat de risotto een 

paar minuten staan zodat de kaas kan 

smelten.

Serveer in een diep bord. Schep eerst de 

risotto in het bord, dan de ossobucosaus, 

gevolgd door de schenkel. Garneer met 

gremolata. Combineer met een frisse 

salade en vers brood.

BEREIDING
Verwarm de barbecue voor op 

120°C en richt in voor de 

indirecte methode. Schil de 

peertjes met een dunsschiller. 

Zorg ervoor dat je voorzichtig 

bent bij het steeltje, deze willen 

we behouden.

Zet de pan op het barbecue-

rooster en doe hierin de 

peertjes. Voeg de bruine suiker, 

het kaneelstokje en de rode 

wijn toe. Laat ca. 3 uur zachtjes 

stoven. Je kunt de peertjes ook 

een dag van tevoren maken en 

koud serveren bij het dessert.

Schep met een ijslepel een 

bolletje vanille-ijs en een 

bolletje kaneelijs op een 

bordje. Breek een kletskop 

doormidden, verkruimel 1 helft 

en een hele kletskop en 

bestrooi het ijs en het bord 

hiermee. Giet subtiel wat 

karamelsaus over de bolletjes 

ijs. Plaats de halve niet  

verkruimelde kletskop tussen 

de 2 bolletjes ijs en zet hierach-

ter de stoofpeer. Serveer direct.

Ossobuco met risot to

S toofpeert jes dessert

xxxxxxx

Wijntip:

Nagerecht
Voor 4 personen

Bereiden: 270 minuten

Hoofdgerecht
Voor 3-4 personen

Bereiden: 180 minuten

INGREDIËNTEN
1 kg Gieser Wildeman peren

1 kaneelstokje

4 el bruine basterdsuiker

1 fles rode wijn 

vanille-ijs

kaneelijs

karamelsaus met zeezout 

(kant-en-klaar)

kletskoppen

extra nodig
barbecuepan (gietijzeren 

braadpan)

dunschiller

INGREDIËNTEN
3 kalfsschenkels van ca. 3 cm dik

bloem

olijfolie

boter

1 ui

1 wortel

1 stengel bleekselderij

1 blik gehakte tomaten

½ fles witte wijn (Pinot Grigio)

½ l runderbouillon

gremolata (kruidenmengsel)
1 bosje platte peterselie

1 teentje knoflook

1 citroen

risotto
1 sjalot

1 pak risotto

½ fles witte wijn (Pinot Grigio)

½ l runderbouillon

3 draadjes saffraan

1 handjevol Parmezaanse kaas

extra nodig
barbecuepan (gietijzeren braad

pan)

skillet (gietijzeren bakpan)

keukentouw
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