
 

  

RECEPT RIB-EYE PREMIUM RECEPT PICANHA AA 



 
Recept Picanha AA 
Picanha AA kan op verschillende manieren worden bereid. Bakken (bij geportioneerd stuk), grillen, 
langzaam garen/smoren, braden in de oven en is zeer geschikt voor op de barbecue. AA staat voor 
de hoge (beste) vetklasse, dit komt door de 90-100% vingerdikke vetlaag die ervoor zorgt dat het 
vlees niet uitdroogt maar beschermt en veel smaak afgeeft. Een kerntemperatuurmeter is bij het 
bereiden van de Picanha een absolute aanrader/must. 
 
Tips 
Voor welke bereiding je ook kiest; haal het vlees ongeveer één uur voor het bakken uit de koelkast 
en laat het op kamertemperatuur (20 graden) komen. Gebruik een kookthermometer voor de 
beste kerntemperatuur. Dit zijn de verschillende garingen voor rundvlees:  
• 50-52 graden Celsius: rare/saignant  
• 55-58 graden Celsius: medium rare  
• 60-63 graden Celsius: medium 
• 65-67 graden Celsius: medium done 
• 70 graden Celsius en hoger: bien cuit 
Ga voor meer bereiding tips naar de ‘tips voor thuis’ webpagina op onze website. 
 
BBQ Bereiding (Circa 8 minuten) 
Zorg dat je BBQ rooster en overige attributen schoon zijn en stook je BBQ op tot een temperatuur 
van ongeveer 230oC • Het beste is om de picanha als heel stuk te bereiden en daarna het vlees pas 
in plakken te snijden (tegen de draad in) • Kerf met een mes een ruitpatroon in het vet (raak het 
vlees hierbij niet) • Strooi grof (zee)zout over het vlees en schroei het vlees rondom dicht • Als het 
vlees een sissend geluid maakt dan weet je dat de BBQ goed op temperatuur is • Leg het vlees nu 
op een minder hete plek op de BBQ met de vet kant naar boven en gaar het vlees op matig vuur 
langzaam verder totdat het vlees een kerntemperatuur van 50-52 graden Celsius heeft bereikt • 
Haal het vlees van de BBQ af en laat het een minuut of 5 rusten (met of zonder folie) • Voeg naar 
smaak nog wat (zee)zout en gemalen peper toe. 
 
Koekenpan/Oven Bereiding (Circa 40-50 minuten) 
Verwarm de over voor op 90 graden • Het beste is om de picanha als heel stuk te bereiden en 
daarna het vlees in plakken te snijden (tegen de draad in) • Kerf met een mes een ruitpatroon in 
het vet (raak het vlees hierbij niet) • Strooi grof (zee)zout over het vlees • Verhit een braadpan 2-3 
minuten op hoog vuur en zet het vuur daarna iets lager • Bak het vlees eerst 2 minuten op de vet 
kant, draai het vlees om en bak het vlees nog 4 minuten op de andere kant • Plaats het vlees 
hierna in een ovenschaal met de vet kap naar boven voor 40-50 minuten voor medium of totdat 
het vlees een kerntemperatuur van 50-52 graden Celsius heeft bereikt (je kunt het vlees ook 
volledig in een braadpan garen zonder de oven te gebruiken) • Haal het vlees uit de oven en laat 
het een minuut of 5 rusten (met of zonder folie) • Voeg naar smaak nog wat (zee)zout en gemalen 
peper toe. 
 
Serveer het vlees met diverse gegrilde groenten, gebakken aardappeltjes en een Argentijnse 
chimichurri saus. 
 
Deze bereidingen zijn een suggestie, experimenteer en ontdek zelf wat je het lekkerste vindt. Deel 
via Instagram #goedegebuurbeef wat je ervan gebakken hebt. 
 
Eet smakelijk!  
Michiel Goedegebuur 
 
webshop.goedegebuur.nl  

 


