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Recept Roast Beef (Rollade) 
Klassieke runderrollade met rode wijnsaus 
 
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. 
 
Wat heb je nodig? 
● 750gram runderrollade ● peper ● zout ● 40gram boter ● 1 eetlepel olie ● 50gram gerookte 
spekreepjes ● 1 ui ● 2 teentjes knoflook ● 2 winterwortels ● 2,5deciliter rode wijn ● 2deciliter 
rundvleesbouillon ● 1 kruidnagel ● 1 laurierblad ● 1 eetlepel gehakte tijm 
 
Hoe bereid je dit gerecht? 
Stap 1: Pel de ui en knoflookteentjes en snipper deze. 
Stap 2: Maak de wortels schoon en snijdt ze in stukjes. 
Stap 3: Dep de rollade droog met een stuk keukenpapier. 
Stap 4: Verhit de olie en boter in een pan en bak hierin de rollade rondom bruin. 
Stap 5: Haal hem dan uit de pan en bak in het achtergebleven vet de spekreepjes bruin. Schep de 
dan de spekreepjes uit de pan. Bak in het achtergebleven bakvet de ui, knoflook en wortels een 
paar minuten. 
Stap 6: Giet dan de wijn en de bouillon erbij en voeg de kruidnagel, laurier en tijm toe. 
Stap 7: Leg de rollade terug in de pan en braad hem met de deksel schuin op de pan in ongeveer 
45 minuten gaar. Keer hierbij het vlees regelmatig, voeg indien nodig een beetje water toe. 
Stap 8: Neem dan de rollade uit de pan en houd hem warm. 
Stap 9: Zeef de jus en doe hier de spekreepjes bij. Breng de jus met de spekreepjes aan de kook. 
Stap 10: Snijd de rollade in plakjes, leg ze op een schaal en serveer de jus erbij 
 
Deze bereiding is een suggestie, experimenteer en ontdek zelf wat je het lekkerste vindt. Deel via 
Instagram #goedegebuurbeef wat je ervan gebakken hebt. 
 
Eet smakelijk!  
Michiel Goedegebuur 
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