
BLADSY 96

PORTUGESE VLAMGEROOSTERDE 
SKAAPBOUD
Lewer 6-8 porsies

Ek is nou maar eenmaal ’n skaapvleiseter. My lewe lank al. Ek het grootge-
word met Dorpers wat in die veld gewei het waar hul vleis die wonderlikste 
geur uit verskillende bossies gekry het. 
 Wanneer ’n mens met ouer diere se vleis werk, is die voordeel dat dit geurig 
is. En met slim tegnieke kan selfs ’n ou skaap se boud murgsag word. Ek 
vermy vleisversagters en sure soos wyn en asyn, en fokus liewer op bakterieë 
om die bindweefsel af te breek en te versag – soos dié wat vir sagtekaas-
produksie gebruik word. Karringmelk en jogurt is die perfekte kandidate. 
Marineer die vleis dus oornag in gewone karringmelk en vee dit die volgende 
dag af. Onthou ook dat sout baie vog uit vleis onttrek, daarom word dit eers 
bygevoeg wanneer die vleis gaar is. 
 Hierdie vleis kan gerol word of dit kan oopgevlek oor die kole gebraai word.

1 skaap- of lamsboud, ontbeen
500 ml (2 k) karringmelk of ongegeurde jogurt
6 roosmaryntakkies (kap 3 van die takkies se blare) 
sap van 2 suurlemoene 
125 ml (½ k) olyfolie
75 ml (5 e) fyngedrukte knoff el
30 ml (2 e) Portugese speserysout (bl. 249)
125 ml (½ k) monkeyglandsous (bl. 227)
katoentou indien jy ’n rol maak

1. Vryf	die	boud	in	met	die	suiwel	van	jou	keuse	en	 laat	oornag	sag	word.	Vee	die	
volgende dag die karringmelk of jogurt af met ’n lappie.

2. Meng die gekapte roosmarynblare, suurlemoensap, olyfolie, knoffel en spesery-
sout en vryf die vleis baie goed daarmee in. Giet die monkeyglandsous oor en laat 
staan vir 1-6 uur sodat die geure kan ontwikkel en die vleis verder versag. Rol en 
bind die vleis indien verkies.

3. Kry jou vuur gereed en plaas die oorblywende roosmaryntakkies op die rooster. 
Sit die vleis bo-op sodat die geure deur die vleis kan trek en braai tot so gaar soos 
verkies;	die	vleis	moet	nog	effens	pienk	in	die	middel	wees.	(Onthou,	’n	gevlekte	
boud sal vinniger gaar word as ’n gerolde of heel boud.) Smeer dan twee lagies 
monkeyglandsous oor (laat elke souslagie taai braai) en geur na smaak met sout 
en peper net voor jy die vleis van die kole afhaal. 

4. Laat rus die vleis vir 5 minute voordat dit gesny word.




