
Ossenstaart met abdijbier en tomaat 
Hoofdgerecht 2 personen 

Vaak te vinden in soep, maar net zo lekker in een stoof. Heerlijk met een vers afgebakken focaccia. 
 

 ± 30 minuten /stoven ± 4 uur 
 
DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el olijfolie 
▪ ½ ossenstaart van ± 750 gr, in stukken (vraag je slager) 
▪ 1 ui, gesnipperd 
▪ ½ prei, in ringen 
▪ 1½ teentje knoflook, fijngehakt 
▪ 1 blikje tomatenpuree (à 35 g) 
▪ ½ flesje donker abdijbier (à 300 ml) 
▪ 125 ml vleesbouillon 
▪ 1 blik tomatenblokjes (à 200 g) 
▪ 1 takje rozemarijn 
▪ handvol geraspte Parmezaanse kaas 
 
ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olijfolie in een stoofpan.  
2. Bak de stukken ossenstaart bruin aan en neem ze uit de pan.  
3. Bak in het bakvet de ui met de prei en knoflook ± 3 minuten.  
4. Roer de tomatenpuree erdoor en bak 1 minuut mee. 
5. Schenk het abdijbier in de pan en roer de aanbaksels met een spatel los.  
6. Voeg het blik tomatenblokjes en de bouillon toe.  
7. Breng tegen de kook. 
8. Draai het vuur laag maar zorg dat ‘t blijft borrelen.  
9. Leg de ossenstaart met de rozemarijn terug in de pan.  
10. Stoof de ossenstaart afgedekt zeker ± 4 uur, of tot het vlees makkelijk van het bot loslaat. 
11. Haal de stukken ossenstaart uit de pan.  
12. Verwijder de takjes rozemarijn uit het stoofvocht.  
13. Haal het vlees met een vork van de botten en verdeel het in plukjes.  
14. Meng het vlees met Parmezaanse kaas door het stoofvocht en breng op smaak met peper. 

 
Lekker met speltgnocchi met spinazie en focaccia. 
 
TIP: Haal het vlees na het stoven al in de keuken van het bot. Je kunt er ook voor kiezen de stukken 
ossenstaart met been te serveren. Op een stoere plank bijvoorbeeld, met een kommetje saus en een 
stuk brood. 
 


