
Keer op keer sorg die smaak, sagtheid en sappig-
heid van Angusbeesvleis vir perfekte resultate. Of
jy ’n sappige steak wil braai of ’n murgsagte bredie

wil voorberei — kies Angusbeesvleis.
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stukkie botter by en verhit tot warm. Braai
die sampioene in die pan tot gaar. Voeg die
room by en verhit tot kookpunt. Geur met
sout, peper en fyngekapte, vars pietersielie
of roosmaryn na smaak. Sny die filet in sky-
we en sit voor met bykosse van jou keuse.
Lewer 8 porsies.

Liggeroosterde beesvleis

Hierdie sagte, sappige roosterstuk kan
warm of koud voorgesit word. Koud is
dit heerlike piekniekkos en ’n fantastiese
vulsel vir toebroodjies. Probeer dit saam
met piekels en ’n pikante sous.

 1,5 kg Angus-binneboudroosterstuk
(topside)

 15 ml elk mosterdpoeier en koekmeel
 Sout en vars gemaalde swartpeper

Haal die vleis ’n geruime tyd voor dit gaar-
gemaak moet word uit die yskas sodat dit
kamertemperatuur kan bereik. Voorverhit
die oond tot 240 ºC.

Om kos te maak, is vir Marisa
de Bruyn van die Vastrap-

stoetery by Ladybrand gehalte-
tyd saam met haar gesin. Sy is

onder meer aktief betrokke by hul
Angusstoetery en bevoorreg om
elke dag haar passie vir kosmaak

uit te leef deur vir familie,
vriende en besoekers aan die

plaas te kook.

Marisa de Bruyn

Filet met brandewyn-
sampioensous

 1 heel Angusfilet, teen
kamertemperatuur

 Olyfolie
 Sout en vars gemaalde swartpeper
 30 ml brandewyn of sjerrie
 Botter
 250 g (1 pak) sampioene, gesnipper
 250 ml room
 Vars roosmaryn of pietersielie

Voorverhit die oond tot 200 ºC. Bedruip
die filet met ’n bietjie olie en geur met sout
en vars gemaalde swartpeper. Verhit ’n
swaarboompan tot baie warm en braai die
filet daarin tot egalig goudbruin. Haal die
filet uit die pan en sit dit in ’n oondbak. Be-
dek losweg met foelie en sit dit in die oond
terwyl jy die sous maak.

Gebruik dieselfde pan waarin die filet ge-
braai is en voeg die brandewyn of sjerrie by.
Laat vinnig opkook. Wanneer die meeste
van die vloeistof weggekook het, voeg ’n
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Meng die mosterdpoeier, koekmeel en
genoeg sout en peper en vryf die hele roos-
terstuk goed daarmee in. Sit die vleis op
’n roosterrak in ’n oondbak en rooster vir
20 minute. Verlaag die oondtemperatuur
tot 190 ºC en rooster die vleis nog 15 minu-
te per 450 g vleis. (Voeg 15 minute rooster-
tyd by vir mediumgaarvleis en 30 minute
vir goed gaar.) Bedruip die vleis gereeld
met die pansappe gedurende die kooktyd.
Haal die vleis uit die oond, bedek en laat
rus vir minstens 45 minute voor dit dun
gesny word. Sit warm voor met groente
en ’n geurige sous of koud met vars brood,
mosterdmayonnaise en piekels. Lewer
10 porsies.

Beesstert met Guinness

 Ongeveer 3 kg beesstert
 Gegeurde meel
 Olyfolie en botter
 1 ui, grof gekap
 2 groot wortels, geskil en gekap
 2 stele seldery, gesnipper

 2 knoffelhuisies, geskil en gekap
 1–1,5 liter beesvleisaftreksel
 Vars tiemie en lourierblare
 1 groot blik donker bier, soos Guinness
 Vars pietersielie en suurlemoenskil

Voorverhit die oond tot 160 ºC. Bestuif die
beesstert liggies met gegeurde meel. Verhit
’n bietjie olyfolie en botter in ’n oondvaste
swaarboomkastrol en braai die vleis in
lotte daarin bruin. Skep die beesstert uit en
braai die ui, wortels, seldery en knoffel in
dieselfde pan tot sag. Skep die vleis terug
in die kastrol en voeg die aftreksel, ’n paar
takkies tiemie en ’n paar lourierblare by.
Verhit tot kookpunt, bedek en sit die kas-
trol in die oond vir ongeveer 2 uur.

Haal die kastrol uit, roer een keer deur
en voeg die bier by. Sit die kastrol weer in
die oond – hierdie keer sonder ’n deksel
– en bak vir ’n verdere 2-3 uur of tot die
vleis baie sag, donker en klewerig is. (Roer
nou en dan terwyl die vleis bak om te voor-
kom dat dit droog of bo-op te donker bak.)
Geur na smaak en sprinkel pietersielie en
fyngerasperde suurlemoenskil oor. Lewer
8 porsies.

Herderspastei met groente

BOLOGNAISE
 30 ml olyfolie
 1 ui, baie fyn gekap
 2 knoffelhuisies, fyn gekap
 500 g Angusbeesmaalvleis
 30 ml worcestersous

 1 blik (410 g) gekapte tamaties
 45 ml tamatiepasta
 180 ml water
 5 ml elk sout, suiker en vars gemaalde

swartpeper
 15 ml gekapte, vars oreganum of

30 ml gekapte, vars basiliekruid

GROENTE
 500 g elk botterskorsie en patat, geskil

en in klein blokkies gesny
 6 murgpampoentjies gesnipper
 Olyfolie
 Sout en vars gemaalde swartpeper na

smaak
 3-4 groot aartappels, geskil en in

blokkies gesny
 Botter en melk, om aartappels fyn

te druk

BOLOGNAISE: Verhit die olie en braai
die ui en knoffel daarin tot gaar. Voeg die
maalvleis by en braai tot goudbruin. Voeg
die res van die bolognaisebestanddele by,
verhit tot kookpunt en prut stadig vir onge-
veer 30 minute.

Terwyl die vleissous prut, voorverhit die
oond tot 180 ºC. Pak die groente op ’n bak-
plaat, bedruip met olyfolie en geur met sout
en peper. Oondrooster vir 20-30 minute tot
sag en gaar. Kook intussen die aartappels
in soutwater sag. Dreineer en druk fyn met
genoeg botter en melk. Voeg die geroos-
terde groente by die bolognaise en prut vir
5 minute. Skep dan alles in ’n oondbak en
skep die aartappel bo-op. Bak vir ongeveer
25 minute. Sit warm voor.Lewer8porsies.
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 2 brandrissies, pitte verwyder en
fyn gekap

 5 ml komyn
 5 ml koljander
 250 g Angusbeesmaalvleis
 80 ml water
 45 ml gekapte pietersielie
 Sout en vars gemaalde swartpeper

na smaak

 Soet rissiesous, om af te rond

Voorverhit die oond tot 180 °C en voer ’n
bakplaat met foelie uit. Skep die botter-
skorsies se pitte uit en verf met ’n lagie olie.
Bak vir 30 minute tot halfgaar. Verhit intus-
sen die res van die olie in ’n pan en braai die
ui, knoffel en brandrissies daarin tot sag.
Voeg die komyn en koljander by en braai
tot geurig. Voeg die vleis by en braai tot
bruin en gaar. Voeg die water by, verhit tot
kookpunt en prut tot afgekook. Roer die
pietersielie en geurmiddels by en verdeel
die vulsel tussen die vier halwe botterskor-
sies. Bak die gevulde skorsies vir 25 minute
tot dit heeltemal sag is. Skep ’n bietjie soet
rissiesous oor elke porsie en sit voor met ’n
groenslaai. Lewer 4 groot porsies.

Stadiggebakte kortrib
met groente

 2,2 kg Anguskortrib, in porsies gesaag
 Sout en vars gemaalde swartpeper

na smaak

Marijke Botha

Marijke Botha van die Bodeel-
Angusstoetery by Viljoenskroon

het in 1996 haar huishoud-
kundegraad aan die voormalige
Potchefstroomse Universiteit
voltooi. Kos lê haar na aan die
hart, en haar leuse is: Soveel

resepte, so min tyd! Sy en Johan-
nes is vanjaar 21 jaar getroud en
hulle het vier kinders — Karla (16),
Lukas (14), Juan (12) en Lara (7).
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Botterskorsie met
maalvleisvulsel

 2 klein botterskorsies, in die lengte
deurgesny

 30 ml olie
 1 ui, gerasper
 2 knoffelhuisies, fyn gedruk

Vicky Barnard

Vicky Barnard en haar man,
Philip, bedryf die Mequatling-
Angusstoetery by Clocolan.

Vicky is daagliks betrokke by die
boerdery en behartig onder meer

die KI-program.

 7 ml elk gekapte, vars pietersielie,
oreganum en roosmaryn

 15 ml olie
 1 pak (250 g) spekvleis
 1 groot ui, grof gekap
 2 wortels, dun gesny
 2 stele seldery, gekap
 375 ml rooiwyn
 250 ml beesvleisaftreksel

Voorverhit die oond tot 160 ºC. Geur die
kortrib met sout en peper en sprinkel die
kruie oor. Verhit die olie in ’n swaarboom-
pan en braai die ribstukkies daarin bruin.
Skep uit in ’n oondbak. Braai die spek in
dieselfde pan tot gaar. Voeg die ui, wortels
en seldery by en braai tot sag. Voeg die rooi-
wyn by en laat opkook terwyl die boom
van die pan aanhoudend geskraap word.
Voeg die aftreksel by en laat opkook. Giet
alles oor die bruingebraaide ribstukkies
in die oondbak en bedek met dik foelie.
Bak vir 3-4 uur, of tot die kortrib baie sag
is. Skep die ribstukkies uit die sous in ’n
opdienbak en bedek. Kook die sous af tot
daar ongeveer 500 ml oor is. Skep die vet
af, geur die sous na smaak en skep oor die
kortrib. Sit voor met aartappels en groente.
Lewer 10 porsies.

‘DieAngus isonspassie—
die rassowel asdievleis.
Ons is trotsomdeel van
dieAngusfamilie tewees.’

—Marijke
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Oosterse beesvleisstokkies

 200 g Angusfilet, in repies gesny

MARINADE
 15 ml elk sesamolie, droë sjerrie

en sojasous
 3 ml sout
 3 ml suiker
 3 ml fyngerasperde knoffel

SATAY-DOOPSOUS
 140 g rou, ongesoute grondboontjies
 15 ml olie, vir braai
 3 ml sout
 3 ml borrie
 1 rooirissie, baie fyn gekap
 15 ml bruinsuiker
 30 ml water
 30 ml suurlemoensap

Meng ál die bestanddele vir die marinade
saam, voeg die repies filet by en meng met
die marinade. Bedek en marineer vir min-
stens 1 uur.
SATAY-DOOPSOUS: Skep die grond-
boontjies in ’n plastieksakkie en rol dit met
’n koekroller fyner (moenie té fyn rol nie,
jy wil steeds tekstuur hê). Verhit die olie en
braai die grondboontjies oor lae hitte daar-
in vir ongeveer 2 minute. Voeg die sout,
borrie, rissie en suiker by en braai vir nog
2 minute. Voeg die water en suurlemoen-
sap by en laat goed deurkook.

Verhit ’n swaarboom-riffelpan tot baie
warm. Ryg die gemarineerde filet op kort
sosatiestokkies en braai vir 3 minute aan al-
bei kante of tot gaar na jou smaak. Sit voor
met die satay-doopsous. Lewer 2 porsies.

Voorverhit die oond tot 160 °C. Verhit
die olie in ’n groot swaarboomkastrol en
braai die spek daarin tot dit begin ver-
bruin. Skep uit en hou eenkant. Druk die
vleisblokkies droog en geur goed met sout
en peper. Braai die vleis in lotte in die olie
bruin. Skep uit en hou eenkant. Braai die
wortels, uie en knoffel in dieselfde pot tot
die uie sag is. Skep die vleis en spek terug
in die pot en voeg die wyn en aftreksel by.
Kook vinnig om die alkohol af te kook en
voeg dan die tamatiepasta en tiemie by.
Bedek en sit die pot in die oond vir on-
geveer 2 uur. Voeg die heel salotte ná die
eerste uur by. Smelt die botter in ’n pan
en braai die sampioene daarin tot dit net-
net begin verbruin. Voeg die sampioene
by die vleis en bak vir ’n verdere 15 minu-
te tot die vleis lekker sag is. Sit voor met
plaasbrood of ’n aartappelgereg. Lewer
6 porsies.

Angusbeesbourguignon

Warm en vullend. Hierdie murgsagte bees-
vleiskasserol is die beste winterkos.

 15 ml olie
 220 g spekvleis, in blokkies gesny
 1,2 kg Angussteak, in blokkies gesny
 Sout en vars gemaalde swartpeper

na smaak
 500 g babawortels
 2 uie
 2 knoffelhuisies, fyn gekap
 1 bottel (750 ml) goeie rooiwyn
 400 ml beesvleisaftreksel
 15 ml tamatiepasta
 2 takkies vars tiemie
 500 g heel salotte (of piekeluitjies),

geskil
 60 ml ongesoute botter
 500 g heel sampioene



Wilma Steyn
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Wilma Steyn van die Vansia-
Angusstoetery by Bothaville is
’n spysenier, en kosmaak is haar
passie — veral vir groot groepe
mense. Sy maak gereeld kos vir
boeredae, en dan sal die mans
gou laat hoor: “Só moet ’n

steak mos smaak!”

Anguskerriesosaties

 Olie, vir braai
 6 klein uitjies, in kwarte gesny en lobbe

losgemaak van mekaar
 250 ml water
 500 ml bruinasyn
 20 ml borrie
 15 ml kerriepoeier
 20 ml sout
 45 ml suiker
 450 ml vrugteblatjang
 45 ml braaivleisspeserye
 Halwe blik (810 g) gladde

appelkooskonfyt
 2 ml swartpeper
 15 ml mielieblom
 2 kg Anguskruisskyf, in blokkies gesny

Verhit ’n bietjie olie en braai die uie oor
matige hitte tot dit net-net begin sag word.
Voeg die water by en verhit tot kookpunt.
Prut vir ’n paar minute tot sag, maar nie pap
nie. Voeg 375 ml van die asyn en die res van
die bestanddele, behalwe die mielieblom
en die vleisblokkies, by. Verhit weer tot
kookpunt terwyl geroer word. Prut vir 5-10
minute. Meng die mielieblom met die res
van die asyn en voeg dit ook by. Kook die
sous goed deur en giet die kokende sous
oor die vleisblokkies (wat in ’n enkellaag
in ’n gepaste bak gepak is). Laat die vleis
in die sous afkoel tot kamertemperatuur,
bedek met kleefplastiek en laat marineer

vir 4-5 dae in die yskas. Ryg die vleisblok-
kies met stukkies ui tussenin op sosatie-
stokkies. Braai oor warm kole en bestryk
met die kerriesous terwyl die vleis gebraai
word. Lewer 10-12 sosaties.

Oondgebakte
Angusborsstuk

Maak die vleis reeds die vorige dag gaar
sodat dit oornag in die yskas kan rus voor
jy dit in skywe sny en saam met die sous
warm maak.

Romerige pasta met
Anguswors

’n Slim plan om boerewors ’n slag op
’n nuwe manier voor te sit.

 1 kg Angusboerewors
 15 ml kookolie
 1 groen brandrissie, fyn gekap
 250 ml room
 50 g parmesaan, fyn gerasper
 Vars gemaalde swartpeper na smaak
 250 ml pasta (penne werk goed)

Verwyder die worsderm en breek die wors-
vleis in stukkies – nie so fyn soos maalvleis
nie, maar ook nie so groot soos frikkadelle
nie. Verhit die olie en braai die fyn boere-
wors in die olie tot bruin. Voeg die rissie,
room en parmesaan by en laat prut vir ’n
paar minute. Kook die pasta volgens die
aanwysings en bedien saam met die boe-
rewors. Sprinkel ekstra parmesaan oor.
Lewer 4 porsies.

‘Dit is nie toevalligniedat
dieAnguseenvandie

wêreld segrootstevleis-
beesrasse is.Dievleis is
wêreldwydgewildvanweë
uitstekendemarmering
endussappigheiden

smaaklikheid.Persoonlik
proeekbeslis ’nverskil
indiegehaltevanAngus-
vleis teenooranderbees-

vleis.’ —Vicky



 1 ontbeende Angusborsstuk (brisket)
 Sout en vars gemaalde swartpeper,

geursout, gemengde kruie en
mosterdpoeier na smaak

 30 ml sojasous
 2 groot uie, in ringe gesny
 3-4 vars lourierblare

SOUS
 1 pak (250 g) sampioene
 15 ml elk Bisto en koekmeel
 Aftreksel

Voorverhit die oond tot 180 ºC. Skeur ’n

groot stuk foelie af en sit dit op ’n werks-
oppervlak. Smeer die ontbeende borsstuk
goed in met ’n mengsel van sout, vars ge-
maalde swartpeper, geursout, gemengde
kruie en mosterdpoeier. Sprinkel die so-
jasous oor en vryf dit ook in. Pak die uie-
ringe en lourierblare op die foelie en sit die
vleis bo-op. Draai dit toe in die foelie en sit
dit in ’n oondbak. Bedek en bak vir onge-
veer 3½ uur of tot sag. Vou die foelie oop en
laat die vleis heeltemal afkoel in die aftrek-
sel wat gevorm het. Lig die afgekoelde vleis
uit, draai dit styf toe in kleefplastiek en bêre
in die yskas.
SOUS: Skep van die vet van die aftreksel
af. Verhit ’n eetlepel van die vet en braai
die sampioene daarin tot sag. Sprinkel
die Bisto en koekmeel oor en braai tot die
mengsel borrel. Voeg die aftreksel wat die
vleis gevorm het by (vul aan met ekstra
beesvleisaftreksel indien nodig) en verhit
tot kookpunt. Prut vir 5 minute.

Sny die gaar borsstrook in skywe en pak
in ’n opdienbak. Giet die sous oor die vleis,
bedek en verhit in die oond tot deurwarm.
Sit voor met aartappels en groente van jou
keuse. Lewer 10 porsies.

Soetsuur beeslewer-
ontbytgereg

 500 g Angusbeeslewer, goed
skoongemaak en in repies gesny

MEELMENGSEL
 30 ml koekmeel

 30 ml mielieblom
 10 ml bakpoeier
 Sout en vars gemaalde swartpeper

 Olie, vir braai
 250 g spekvleis, gesnipper

SOUS
 1 ui, gekap
 30 ml blatjang
 30 ml tamatiesous
 10 ml worcestersous
 5 ml suiker
 2 ml knoffelsout
 10 ml souspoeier, soos Bisto (opsioneel)
 300 ml kookwater

 Gekapte, vars pietersielie na smaak

Bestuif die repies beeslewer met ’n mengsel
van die meel, mielieblom, bakpoeier, sout
en peper en hou eenkant.

Verhit ’n bietjie olie in ’n pan en braai die
spek daarin tot gaar. Skep die spek uit en
hou eenkant. Braai nou die lewerrepies in
dieselfde pan tot net-net gaar. Skep ook uit
en hou eenkant.

Giet nog ’n bietjie olie in dieselfde pan
en braai die ui daarin tot gaar. Voeg die
res van die sousbestanddele by en verhit
tot kookpunt. Prut vir 5 minute oor lae
hitte. Proe vir geur en voeg sout of peper
by indien nodig. Skep die spek en lewer-
repies in die sous en prut vir nog ongeveer
10 minute. Sprinkel vars pietersielie oor
en sit dadelik voor met plaasbrood. Lewer
6 porsies.
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‘Ekeetenkookal43 jaar
lanknetmetAngus-

beesvleis enkangetuig
datditwerklikdie
beste is!’ —Wilma
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1. Dy (silverside)
Dy is die snit waaruit pregoskywe meestal
gesny word. Jy kan dit ook gebruik om
blindevinke te maak.

2.Binneboud (topside)
Binneboud is veral bekend as biltongvleis.
Dit het ’n lekker dik vetlaag aan die
buitekant.

3.Stertstuk (aitchbone)
Stertstuk word algemeen gebruik om
soutvleis te maak.

4.Diklies (thick flank)
Diklies is sag en word dikwels in dun
skywe gesny vir kitsskyf (minute steak),
of dit word as blokkies verkoop. Dit is
waarmee jy bredies of ghoelasj maak.

5.Kruis (rump)
’n Sagte snit wat ook ’n deel van die filet
bevat. Kruissteaks word daaruit gesny, of
gebruik dit vir sosaties of roerbraai.

6.Filet (fillet)
Die sagste, delikaatste snit van die bees
is been- en vetloos. Filet moet vinnig teen
hoë hitte gaargemaak word.

7. Lende (loin/sirloin)
T-been met ’n stuk filet aan die een
kant en ’n oogspier aan die ander kant.
Bo-lendeskyf (porterhouse steak) word
uit die ontbeende lende gesny.

8.Dunlies (thin flank)
Dit het ’n paar ribbebene, maar is dikker
as platrib. Jy kan dit ontbeen en rol,
oondbraai of stowe. Jy kan ook maalvleis
daarvan maak.

9.Voorrib (wing rib)
Dit lê langs die primarib. Klubskyf en
riboogskyf word uit dié snit gesny.

10. Skenkels (shin)
Beesvleisskenkels het ’n heerlike geur. Dit
moet lank en stadig gestowe word tot sag.

11. Primarib (prime rib)
Dit lê langs die voorrib en bestaan uit ’n
paar ribbebene en ’n oogspier. Primarib-
skywe of riboogsteak word daaruit gesny.

12. Platrib (flat rib)
Dié snit bevat baie bene en min vleis. Sny
dit in stukkies en gebruik dit in bredie of
stowegeregte – dit is lekker geurig.

13.Borsstuk (brisket)
Borsstuk is die snit waarvan pastrami
gemaak word. Jy kan dit ontbeen en rol,
stowe, smoor of kook (soos vir soutvleis).

14.Dikrib (chuck)
Dikrib is ’n groot stuk vleis met baie bene
en spierlae. Jy kan dit in blokkies sny
vir stowevleis of maalvleis en die bene
vir aftreksel of sop gebruik.

15. Skof (hump)
’n Geurige, beenlose snit wat vir maalvleis,
stowegeregte of soutvleis gebruik word.

16.Bolo (bolo)
Bolo is beenloos en laag in vet. Dit word
gereeld gebruik vir ekstramaer-maalvleis
en is ook die vleis wat vir blindevinke
gebruik word.

17.Nek (neck)
Nekvleis bevat baie been en heelwat
senings, maar is uiters geurig. Verwyder
die senings en sny die nek in blokkies
vir stowegeregte of om in sop te gebruik,
of gebruik dit vir maalvleis.

KIESDIEREGTESNITTE
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