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VARKBOUD MET APPELS: 
 
2-2.3kg varkboud, ontbeen    1 knoffelhuisie, in skywe gesny 
vars gekapte salie     sout 
2 rooi appels      30ml botter 
30ml suiker      15ml koekmeelblom 
300ml droë appelwyn (cider) 
 
1. Voorverhit die oond tot 220C. 
2. Bind vleis in ‘n rol en sny kepies in vel. 
3. Stop kepies met knoffel en salie en vryf sout oor die boud. 
4. Plaas in die oond en rooster 10 minute lank. 
5. Verlaag hitte na 190C en bak 20 minute per 450g plus nog 10 minute. 
6. Ontkern die appels en sny in skywe. 
7. Smelt botter in braaipan en bruin appels tot bruin.  Voeg die suiker by terwyl die appels nog braai. 
8. Plaas die appels in oondpan rondom die vleis, vir die laaste 30 minute baktyd. 
9. Verwyder vleis en appels uit pan en plaas in lou-oond.  Giet vet van pansap af, roer meelblom by en verhit 

tot kookpunt.  Voeg die appelwyn by. 
10. Dien appelwynsous op saam met die varkvleis. 
 
 

LAMSBOUD MET KARRINGMELK MARINADE: 

 
1 lamsboud, ontbeen en soos 'n vlinder oopgesny  125 ml karringmelk  
10 ml gegeurde seesout     2,5 ml gemaalde swartpeper  
 
Bedruipsous:  
100 g gesmelte botter      2 knoffelhuisies, fyn gekap of gedruk  
2,5 ml suiker       sap van ½ suurlemoen  
 
Giet die karringmelk in 'n glasbak en plaas die vleis daarin.   Draai dit 'n paar keer om sodat die vleis goed 
bedek word.  Laat 24  uur lank in die koelkas marineer.  Karringmelk is 'n uitstekende  
versagter.  Dit trek nie die vleissappe uit nie, en sal nie die smaak van die vleis op enige manier verander nie.  
Haal die vleis die volgende dag uit en droog versigtig met kombuispapier af. Geur met  gegeurde sout en 
swartpeper.  Meng die bestanddele vir die bedruipsous.  Plaas die vleis op die rooster oor matig-warm kole.  
Braai 15 minute lank tot mooi bruin.  Draai om met 'n braaitang.  
 
 

VARKBOUD MET PERSKES: 
 
410g perskes in stroop     225ml warm water 
5ml wonderpeper     2ml fyn kaneel 
1ml fyn gemmer     50ml suurlemoensap 
100ml sjerrie      2 kg varkboud 
5ml sout      1ml vars gemaalde swartpeper 
4 kruienaeltjies 
 
Voorverhit die oond tot 160C.  Dreineer die perskehelftes en behou die stroop.  Meng 225ml van die stroop met 
die warm water en voeg die wonderpeper, kaneel, gemmer, suurlemoensap en sjerrie by.  Hou eenkant.  Vryf 
die varkboud in met die sout en peper en steekdie kruienaeltjies in die vleis in.  Plaas die varkboud op die 
roosterrakkie van die oondroosterpan en gooi die stroopmengsel bo-oor.  Oondbraai dit op die oonrak net 
onder die middel van die oond en bedruip dit af en toe met die stroopmengsel.  Laat 30 minute per 500g vleis 
toe, plus nog 30 minute.  Die gaarmaaktyd vir ‘n varkboud van 2kg is dus 2½ uur.  Skep die gaar varkboud uit 
op ‘n warm dienbord, bedek dit met tinfoelie en hou dit warm.  Voeg die perskehelftes by die vloeistof in die pan 
en verhit dit 5-10 minute lank oor matige hitte.  Rangskik die perskehelftes om die varkboud, bedek dit weer en 
hou dit warm.  Voeg nog water by die vloeistof in die pan, indien nodig, sodat daar 100ml vloeistof in die pan is 
.Plaas die pan op ‘n stoofplaat en verhit die vloeistof oor matige hitte.  Skraap alle aanpaksels van die kante en 
die boom van die pan los.  Verhit die vloeistof tot kookpunt en gooi dit uit in ‘n souspotjie. 
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HEUNING GEROOSTERDE VARKBOUD: 

 
1.5kg varkboud      60ml rosyne 
30ml roosmarynblare     vars gemaalde swartpeper na smaak 
125ml heuning      sout na smaak 
410g(1 blik) heel tamaties    180ml appelwyn of ligte witwyn 
 
Verwyder die vel van die boud.  Maak met ‘n mes diep kepies in die vetlagie tot in die vleis.  Druk ‘n paar 
rosyne en ‘n paar roosmarynblare in elke keep.  Geur vleis met peper en smeer heuning oor die vleis.  Maak 
boud tot in foelie en plaas op ‘n koel plek, maar nie in die yskas nie.  Laat staan ten minste vir 12 uur lank.  
Voorverhit die oond tot 160C.  Geur die varkboud met sout en bedruip weer met heuning.  Plaas boud in 
oondpan en bak oop vir 1½ uur.  Plaas tamaties in ‘n versapper, voeg wyn by en verpulp.  Voeg 
tamatiemengsel by vleis .  Bak nog 30 minute lank. 
Gooi tamatiesous deur sif, sny vleis en sit voor saam met die sous. 

 
 

NAGEMAAKTE WILDSBOUD: 

 
2kg skaapboud      250g varkspek 
5ml kruienaeltjies     20ml koljander, gestamp 
20ml bruinsuiker     20ml sout 
2.5ml peper      1ml fyn neut 
250ml asyn      125ml olie of vet 
125ml soetwyn 
 
Vee die vleis met ‘n klam doek af en verwyder die voorbeen.  Sny die spek in lang repies omtrent 6mm dik en 
5-7mm lank.  Meng al die ander bestanddele goed saam. Laat die spek in ‘n mengsel van kruie en asyn lê.  
Stop die boud daarmee deur diep snye met ‘n mes in die boud te maak. 
Sit die vleis in ‘n diep skottel en gooi die orige asynmengsel daaroor.  Laat dit 2-3 dae lank in die mengsel lê en 
draai eenmaal om. Haal die boud uit die asynmengsel, droog dit effens af en braai dit vinnig bruin  in die olie of 
vet wat intussen warm gemaak is in ‘n groot genoeg kastrol.  Moet nie die deksel opsit nie.  Verminder die hitte 
en laat dit stadig stoom – ongeveer 2-3 uur. Voeg telkens ‘n bietjies water by wanneer dit begin braai.  Draai 
die vleis eenmaal om terwyl dit stoom en laat dit teen die end van die gaarmaakproses bruin braai.  Voeg die 
soetwyn by 30 minute voordat dit klaar gebraai het.  Sorg dat daar nog ‘n bietjie vloeistof in die braaipot is, 
wanneer die wyn bygevoeg word anders sal die sous bitter smaak. 

 
 

SKAAPBOUD TREFFER: 

 
1 skaapboud (ongeveer 1,6kg)             5 knoffelhuisies (in repe gesny) 
12,5ml droë tiemie     500ml karringmelk 
12,5ml mielieblom (aangemaak met   1 eier (geklits) 
bietjie water)      sout en varsgemaalde swartpeper 
 
Steek gaatjies met 'n skerppuntmes in die boud en druk 'n knoffelreep in elke gaatjie. Meng die res van 
bestanddele buiten die sout en peper in 'n groot mengbak. Verhit tot die mengsel verdik.  Laat goed afkoel.  
Plaas vleis in afgekoelde mengsel en laat 12 uur lank in die yskas staan.  Voorverhit oond tot 160C.  Verwyder 
die boud uit die mengsel, geur goed met sout en swartpeper en plaas bo-op 'n draadrakkie in 'n groot oondbak.  
Bak 25 minute lank per 500g plus 20 minute ekstra. Bedruip gereeld met die karringmelk-marinade. Sny in 
skywe en dien op  

 
A friend is someone who knows the song in your heart and 
can sing it back to you when you have forgotten the words. 
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GRIEKSE LAMSBOUD MET JOGURTSOUS: 

 
1.5 kg lamsboud     3 knoffelhuisies, gekerf 
50ml botter      5ml roosmaryn 
3ml tiemie      12.5ml suurlemoensap 
sout en peper na smaak 

 
SOUS: 
250ml jogurt      2 knoffelhuisies, gekneus 
10ml vars kruisement, gekap    10ml sprietui, gekap 

 
Sny klein snytjies oral in lamsboud.  Druk knoffelstukkies in snytjies.  Klop botter, roosmaryn, tiemie en sap 
saam.  Geur na smaak.  Plaas vleis in oondbraaipan en oondbraai by 160C.  Laat 20 minute toe vir elke 500g 
vleis plus 20 minute.  Bedruip vleis af en toe met bottermengsel. 

 
Berei sous:  Meng jogurt met res van sousbestanddele.  Geur na smaak.  Sit voor saam met vleis. 

 
 

SMULLEKKER SKAAPBOUD: 

 
500ml water      1 vleisekstrakblokkie 
5ml uievlokkies of 1 ui gekap    10ml sout 
7,5ml mosterdpoeier     10ml suiker 
5ml swartpeper      7,5ml fyn gemmer 
2 knoffelhuisies      2kg skaapboud 
25ml meelblom      25ml olie 
50ml tamatiesous     25ml worcestersous 
25ml blatjang      37,5ml botter of margarien, gesmelt 
10ml suiker      5ml asyn 
1ml Tabascosous     10ml mielieblom 
 
Berei die aftreksel die dag vantevore deur die water, vleisaftrekselblokkie en ui 10 min lank saam te kook en dit 
dan deur ‘n sif te gooi. Ook ‘n dag vantevore:  Meng die sout, mosterdpoeier, suiker, swartpeper en gemmer  
en vryf dit oor die oppervlakte van die vleis.  Laat staan oornag. Stel die oond op 200C. Skil en sny die knoffel 
in repies. Druk die knoffel op verskeie plekke naby die been in die vleis in. Strooi die meelblom oor die vleis. 
Verhit die olie in die oondpan en plaas die vleis op ‘n vleisrak in die oondpan. Bak die vleis ‘n uur lank in die 
vooraf verhitte oond.  Bedruip elke tien minute met die olie in die pan.  Die hitte kan na 30 minute verlaag word. 
Berei die sous deur die aftreksel wat die vorige dag berei is, met die tamatiesous,. Worcestersous, blatjang, 
gesmelte botter, suiker, asyn en Tabascosous te meng. Verdik die sous met die mielieblom wat met ‘n bietjie 
water aangemaak is en gooi dit oor die vleis. 

 
 
ROOSMARYN LAMSBOUD: 
 
1 lamsboud, sowat 2kg     10ml  gedroogde roosmaryn 
sout en varsgemaalde swartpeper   45ml appeljellie 
15ml suurlemoensap 
 
Vee vleis af en plaas op 'n oondrakkie in 'n oondroosterpan met vetkant na bo.  Meng die roosmaryn met sout 
en peper na smaak. Plaas appeljellie en suurlemoensap in 'n        kastrolletjie, verhit tot gesmelt en roer tot 
glad.  Verf die vleis oral goed hiermee.  Druk die       kruiemengsel vas op die vleis.  Rooster vleis sowat 1 uur 
45 minute of tot verlangde graad van gaarheid. Die orige gesmelte appeljellie kan in die helfte van die 
gaarmaaktyd  versigtig opgeverf word.  Laat die vleis 20 minute staan voordat dit  gesny  word.   Verwyder vleis 
uit bakskottel.   

 
The best way out of a problem is through it. 
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GERRY SE HEERLIKE SKAAPBOUD: 

 
2½ - 3kg ontbeende skaapboud    sout en peper na smaak 
braaivleis spesery (opsioneel)    fyn appelkooskonfyt (verdun met bietjie asyn) 
½ tot 1 koppie room 
 
Voorverhit die oond tot 180°C.  Vryf sout, peper en speserye oor boud binne en buite. Smeer konfyt oor boud  
binne en buite.  Bind vas met tou.  Plaas op foelie (foelie blink kant na binne), gooi room oor en maak toe  
sodat room nie uitloop nie. Sit in oondpan en bak vir ongeveer 2 ure  toets en sit voor. 

 
 


