
Wij steunen:

Tajine met kip 
MET WORTELS EN TUTTI FRUTTI

Aangeboden door 
Ranfru Stoverij

Het zoete van de peer in combinatie met het hartige van het varkensvlees is perfect 
in dit ovengrecht. Door de varkenshaas te vullen met brie, blijft het vlees van binnen 
lekker mals en sappig. In plaats van brie kan je ook kiezen voor Rochefort, geitenkaas 
of combineer met bijvoorbeeld hazelnoten.

 Recept



www.ranfru.nl

Met heerlijketutti fruttiVoorbereiding: 20 min
Stoven: 50 min

Tajine met kip 
MET WORTELS EN TUTTI FRUTTI

2 WORTELS
1 UI
2 tenen KNOFLOOK
2 KIPPENBOUTEN
200 gram TUTTI FRUTTI 
2 el VERSE KORIANDER
2 el VERSE PETERSELIE
1 el TOMATENPUREE
2 el RAS EL HANOUT
1/2 KRUIDENBOUILLONBLOKJE
250 ml WARM WATER
1 el NEUTRALE OLIE
ZOUT & PEPER

INGREDIENTEN

1. Snijd de kip aan de bovenzijde 
in en breng op smaak met zout en 
ras el hanout kruiden
2. Verwarm de oven voor op 150 
graden Celsius hetelucht
3. Doe wat olie in de tajine en bak 
hierin de kip rondom bruin
4. Haal de kip uit de pan, leg in 
een ovenschaal en bak de kip nog 
ongeveer 20 minuten in de oven
5. Snijd de wortels in dunne 
plakjes en snipper het uitje en bak 
ze samen in een nieuw laagje olie 
in de tajine
6. Laat ongeveer 5 minuten stoven 
op laag vuur met de deksel op de 
pan
7. Voeg een dessertlepel ras el 
hanout toe en bak mee
8. Doe de tomatenpuree in de pan 
en bak mee zodat hij ontzuurt

BEREIDING

9. Voeg hierbij het bouillonblokje, 
water en de verse kruiden en laat 
het gerecht ongeveer 10 minuten 
stoven met de deksel op de pan
10. Voeg de tutti frutti of de 
stoofperen toe en laat het geheel 
nog 15 minuten stoven
11. Leg daarna de kip op de tajine 
en laat nog 10 minuten meestoven 
zodat de smaken lekker intrekken



Wij steunen:

Gebraden rosbief 
MET STOOFPERENCOMPOTE

Aangeboden door 
Ranfru Stoverij

Een heerlijk feestelijk gerecht, rosbief uit de oven gecombineerd met de 
heerlijke zoete stoofperen. Een perfect gerecht voor bijvoorbeeld Kerst en niet 
moeilijk om te maken. Zorg ervoor dat je een kerntemperatuurmeter hebt, 
zodat je de rosbief mooi rosé kunt garen.

 Recept
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Met heerlijke
stoofperen

Voorbereiding: 20 min
Stoven: 50 min

Gebraden rosbief 
MET STOOFPERENCOMPOTE

500 gram rosbief
100 gram stoofpeer 
750 gram vastkokende aardappels
Roomboter
Cherrytomaatjes
4 takjes rozemarijn
4 takjes thijm
Zout & Peper
Olijfolie

INGREDIENTEN

1. Verwarm de oven voor op 150 
graden Celsius hetelucht
2. Doe wat olie in een bakpan en 
kruid het vlees aan beide kanten 
met peper en zout
3. Bak de rosbief aan in de pan, 
samen met twee takjes rozemarijn 
en thijm (ongeveer een minuut 
aan alle kanten)
4. Doe de rosbief in een oven-
schaal en giet het bakvocht over 
het vlees
5. Doe een handvol cherrytomaat-
jes bij het vlees in de ovenschaal 
met een paar klontjes roomboter
6. Zet het vlees in de oven en prik 
de kerntemperatuurmeter in het 
vlees
7. Gaar het vlees tot een kern-
temperatuur van 65 graden (voor 
rosé vlees)
8. Maak ondertussen de jus door 
het braadvocht samen met de 
tomaatjes uit de ovenschaal in een 
pan te doen
9. Voeg een scheut water en wat 
roomboter toe en laat inkoken tot 
een jus

BEREIDING

10. Maak de aardappels schoon 
door ze goed te wassen en te 
borstelen
11. Kook ze in z’n geheel in de 
schil in gezouten water
12. Giet de aardappels af als ze 
gaar zijn en snijd de aardappels in 
wedges. Leg ze in een ovenschaal, 
samen met de overgebleven 
rozemarijn en thijm en breng op 
smaak met wat zout en peper
13. Besprenkel ruim met olijfolie 
en zet de schaal in de oven en bak 
ongeveer 30 minuten, laatste 15 
minuten op grillstand
Als het vlees gaar is, haal het dan 
uit de oven en bak het in in alu-
miniumfolie en laat 10 minuten 
rusten



Wij steunen:

Gevulde varkenshaas 
MET STOOFPEER, BRIE & SALIE

Aangeboden door 
Ranfru Stoverij

Het zoete van de peer in combinatie met het hartige van het varkensvlees is perfect 
in dit ovengerecht. Door de varkenshaas te vullen met brie, blijft het vlees van binnen 
lekker mals en sappig. In plaats van brie kan je ook kiezen voor Rochefort, geitenkaas 
of combineer met bijvoorbeeld hazelnoten.

 Recept
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Met heerlijke
stoofperen

Voorbereiding: 20 min
Bakken: 35 - 40 min

Gevulde varkenshaas   
MET STOOFPEER, BRIE & SALIE

500 gram VARKENSHAAS
200 gram STOOFPEREN PARTEN
100 gram BRIE
4 blaadjes SALIE
2 RODE UIEN 
1 GROENE PAPRIKA
3 TOMATEN IN PARTEN
2 MAISKOLVEN IN STUKKEN
4 GEKOOKTE AARDAPPELS
1/2 COURGETTE
PAPRIKAPOEDER
ROZEMARIJN & THIJM
OLIJFOLIE
ZOUT & PEPER

INGREDIENTEN

1. Hol de varkenshaas uit in het 
midden, van voor naar achter. 
2. Maak het gat zo groot als je 
duim
3. Vul de varkenshaas met 
stoofpeer, brie en blaadjes salie
4. Breng de varkenshaas op smaak 
met zout, peper en paprikapoeder
5. Bak goudbruin aan in boter, niet 
helemaal gaar +/- 5 minuten
6. Verwarm de oven voor op 180 
graden Celsius hetelucht
7. Doe alle grof gesneden groenten 
in de ovenschaal en besprenkel ze 
met olijfolie
8. Verdeel hierover de fijngehakte 
kruiden, zout & peper
9. Zet de schaal in de oven en bak 
15 minuten
  

BEREIDING

10. Haal de schaal uit de oven 
en leg de varkenshaas tussen de 
groenten
11. Bak het geheel nog +/- 20 
minuten totdat de varkenshaas 
mooi rosé gegaard is. 

Tip: Maak lekker pittig met wat 
chilipoeder of pepertjes.



Wij steunen:

Ovenschotel met hete bliksem  
MET PREI & BUIKSPEK

Aangeboden door 
Ranfru Stoverij

De combinatie van het zoete van de appel en het zoute van de spek is heerlijk. Deze 
ovenschotel is gemakkelijk te maken en zit vol smaak!  

 Recept
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Met heerlijkestoofappelsVoorbereiding: 30 min
Bakken: 15 min

1 PREI
1 UI GESNIPPERD
200 gram GEMENGD GEHAKT
200 gram BUIKSPEK GEROOKT
600 gram KRUIMIGE AARDAPPELEN
200 gram STOOFAPPEL
1 SCHEUT MELK
PAPRIKAPOEDER
OLIJFOLIE & BAKBOTER
ZOUT & PEPER

INGREDIENTEN

1. Kook de aardappels samen met 
de appels in gezouten water totdat 
ze gaar zijn. 
2. Giet het water af en laat ze 
even droogstomen. Stamp de 
aardappels en appels tot een puree 
en voeg een scheut melk toe om 
het romiger te maken. 
3. Bak het stuk buikspek rondom 
krokant en laat het verder 
doorgaren in de oven op 150 
graden Celsius, ongeveer 20 
minuten. 
4. Fruit in de zelfde pan  een uitje 
aan en bak het gehakt hierin aan. 
Breng op smaak met peper, zout 
en paprikapoeder.
5. Haal het gehakt uit de pan en 
doe wat bakboter in de pan en bak 
hierin de gesneden prei zacht aan. 
6. Haal de buikspek uit de oven en 
snij in dunnen plakken. 

BEREIDING

7. Vet een ovenschaal in en 
begin met het opbouwen van de 
ovenschotel. Schep hiervoor eerst 
de prei in de schaal en leg er wat 
plakjes spek bovenop. Verdeel 
hierover het gehaktmengsel en als 
laatste de hete bliksem.
8. Garneer de schaal met plakjes 
spek en de stoofappel en bak de 
ovenschotel in een voorverwarmde 
oven op 180 graden Celsius 
(eventueel op de grillstand) totdat 
de bovenlaag licht bruin kleurt 
en krokant is geworden +/- 15 
minuten. 

Ovenschotel met hete bliksem  
MET PREI & BUIKSPEK


