
Stoofschotel met Limburgs zuurvlees, chocolade en pastinaakstamp

Ingrediënten

8 personen

40 minuten voorbereiding
3 uur bereidng
12 uur rusten in de koelkast

1 kg Kaldenberg doorregen runderlappen
50 ml wittewijnazijn
2 laurierbladen
3 kruidnagels
4 uien
100 gr boter
75 gr pu75 gr pure chocoladedruppels
2 el appelstroop
2 tl vijfkruidenpoeder
1 kg kruimige aardappels
500 gram pastinaak
250 gram crème fraîche 
1 groene kool
500 gr 500 gr zilveruitjes
1 bospeen
50 gr zoute roomboter
granaatappelpitten
1 rode ui
versgemalen peper en zout

Snijd de runderlappen in grove stukken en bestrooi met zout 
en peper. Meng in een kom de azijn met 50 ml water en schep 
de laurier, kruidnagels en het vlees erdoor. Zet het vlees 
afgedekt minimaal 12 uur in de koelkast. Pel de uien en snijd in 
ringen. Haal het vlees uit de marinade en dep droog met 
keukenpapier. Bewaar de marinade. Verhit boter in een 
braadpan en bak de uienringen bruin. Voeg het vlees toe en 
brbraad rondom bruin. Voeg de chocolade, de appelstroop, 
vijruidenpoeder en de hel van de marinade aan het vlees 
toe en laat het geheel met deksel op de pan circa 3 uur stoven 
op een laag vuurtje, roer af en toe door. Het vlees moet zo 
gaar zijn dat het uit elkaar valt. Maak ondertussen de 
pasnaakpuree en de groenten. Schil de aardappels en 
pasnaak en snijd in gelijke stukken. Kook de aardappels met 
de pade pasnaak in water en zout in 20 minuten gaar. Stamp de 
aardappels met de pasnaak, een deel van het kookvocht en 
de crème fraîche tot een smeuïge puree. Breng een pan met 
water en zout aan de kook. Maak de bladeren van de groene 
kool los van de stronk. Steek met een mooie steker mooie 
cirkels uit de koolbladeren. Heb je geen steker, verwijder de 
grove nerf en snijd de rest in grove stukken. Laat de zilveruitjes 
uitlekuitlekken en schil de bospeen. Kook de kool en bospeen 
beetgaar, giet af en spoel koud af. Smelt een beetje boter in de 
pan en kleur de zilveruitjes licht aan. Schep vervolgens de 
overige groenten in de pan en breng op smaak met peper en 
zout. Serveer de groenekoolbladeren onder in een schaaltje en 
leg daarop de bospeen en zilveruitjes.

Wil je vaker profiteren van de handige voordelen van Aan Tafel zoals deze recepten? 
Kijk dan voor meer informae op hps://www.vanhoeckel-aantafel.nl/dat-wil-ik-ook

Smakelijk!


