
Siciliaanse ovenstoof  
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 30 + 120 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 3 el olijfolie  
▪ 1 ui, grof gesnipperd  
▪ 2 teentjes knoflook, in plakjes  
▪ 1/4 fles rode wijn  
▪ 250 ml vleesbouillon  
▪ 1 blikje gepelde tomaat, ca. 200 g  
▪ 500 g runderriblap, in blokjes van ca. 3 cm  
▪ 25 g bloem  
▪ 40 g boter  
▪ 1 el tijm, alleen de blaadjes  
▪ 1 kleine aubergine, in blokjes  
▪ 2 stengels bleekselderij, in smalle boogjes  
▪ 25 g zwarte olijven, zonder pit  
▪ 1 el kappertjes  
▪ 25 g pijnboompitten 
 

Materiaal: keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 160ºC. 
2. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een ovenvaste braadpan en fruit hierin de ui en knoflook 2-3 minuten.  
3. Voeg de wijn, bouillon en tomaten met sap toe en kook zachtjes 5 minuten. 
4. Bestrooi het vlees met zout, peper en bloem.  
5. Verhit de boter en 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en bak hierin het vlees rondom lichtbruin. 
6. Leg het vlees met de tijm in de braadpan.  
7. Zorg ervoor dat het vlees onderstaat, vul het bouillon-wijnmengsel eventueel aan met een scheutje water. 
8. Stoof met het deksel op de pan circa 1 uur in het midden van de oven. 
9. Verlaag de oventemperatuur naar 120ºC en stoof afgedekt nog 1 uur tot het vlees zacht is. 
10. Bestrooi de aubergineblokjes royaal met zout en laat ze uitlekken in een vergiet.  
11. Spoel de blokjes af en dep droog met keukenpapier.  
12. Bak de aubergine kort in de rest van de olijfolie en voeg de laatste 15 minuten van de stooftijd toe aan de 

stoofschotel met de bleekselderij, olijven en kappertjes. 
13. Rooster de pijnboompitten in een droge, hete koekenpan en strooi ze over het gerecht. 
 

TIP: Lekker met rijst, risotto of ciabattabrood. 
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Na de maaltijd nog stoof over?  
Een restje eten dat je in de koelkast bewaart, kun je binnen 2 dagen nog opeten. Ligt een maaltijdkliekje langer 
dan 2 dagen in de koelkast? Gooi het dan weg. Na 2 dagen is de kans dat er schadelijke bacteriën groeien waar 
je ziek van kunt worden, groter.  
Als je kliekjes van een maaltijd in de vriezer bewaart, kun je het tot 3 maanden later opeten. 
 
Laat kliekjes eerst afkoelen voordat je ze in de koelkast of vriezer zet. Ze koelen sneller af als je het bakje of de 
pan in een laagje koud water zet. Laat de kliekjes niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan. Doe ze in een 
afsluitbaar bakje en zet de datum erop. 
 


