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Oor die kole met Boer & Butcher

Boer & Butcher deel
hul blinklekker
varkribbetjie-resep

Wie sal nou nie hierdie smullekker varkribbetjies met ’n lekker bier wil geniet nie? Foto’s: VERSKAF

As jy al vir ’n geruime tyd lus kry vir smullekker varkribbetjies, beter jy
so gou moontlik Boer & Butcher se wenresep probeer. Dis tops!
Klewerige gebraaide varkribbetjies

Só behoort
jou smullekker varkribbetjies te lyk
met Boer &
Butcher se
fantastiese
resep saam
met hul
heerlike
braaiprodukte.

Bestanddele:
.1 kg varkribbetjies
. Piekelspeserymengsel (sien resep
langsaan)
. 1 eetlepel sout
. 1 bottel Boer & Butcher Smokeybraaisous of kies jou gunsteling uit hul
reeks braaisouse
. Boer & Butcher Spare Rib Rub
. Sout en peper na smaak
Metode:
Plaas ribbetjies in ’n groot kastrol
met noupassende deksel.
Meng koue water, piekelspeserye en sout en giet dit oor ribbetjies sodat dit bedek is.
Bring die kastrol met ribbetjies
tot kookpunt op die stoof. Verlaag
die hitte na ’n stadige borrel, met
’n deksel op vir 45 minute tot
een uur.
Skep die gaar ribbetjies uit die
water en bestrooi die ribbetjies
mildelik met Boer & Butcher Spa-

re Rib Rub aan albei kante, en laat
dit rus totdat die vuur reg is.
Verf die ribbetjies met Boer &
Butcher Smokey BBQ-braaisous.
Wanneer jou kole gereed is,
braai die ribbetjies tussen agt tot
10 minute.
Let wel: Die braaisous kan
maklik aanbrand, so maak seker
jy draai die ribbetjies deurentyd.
Die vleis is reg wanneer die sous
deurwarm, klewerig en plek-plek

krakerig is.
Bedien heel of halwe stukke en
bedruip die ribbetjies met ’n ekstra skootjie Boer & Butcher Smokey BBQ-braaisous. Geur met
sout en peper na smaak.
By die Butchers Barn Bistro sit
hulle die ribbetjies voor met ’n
Oosters geïnspireerde koolslaai en
vars knoffelbotterrolletjies.
Besoek www.boerandbutcher.co.
za vir nog resepte en idees.

Maak seker jy volg die resep noukeurig om heerlike ribbetjies te kan geniet.

Maak ’n lekker speserymengsel
Boer & Butcher se piekelspeserymengsel (genoeg vir 1 kg
ribbetjies):
. 1 t geel mosterdsaad
. 5 wonderpeperbessies (juniper)
. 3 lourierblare
. 1 t heel swartpeperkorrels
. 3 naeltjies
. 1 t koljandersaad (heel)
. ½ t finkelsaad
. 1 gedroogte rooi rissie, grof gekap
. ½ t droë knoffelvlokkies
Hierdie basiese piekelspese-

rymengsel is heerlik om byderhand te hou om vleis mee te
pekel. Na jy die resep ’n paar
keer gemaak het, kan jy self
begin rondspeel en eksperimenteer met ander speserykombinasies soos ’n bietjie
meer rissies, of pypkaneel.
Dié piekelspeserymengsel
hou baie lank, maak net seker
jy bêre dit in ’n lugdigte houer
indien jy besluit om dit in
groot maat te maak.

