TUISGEMAAKTE BILTONG . . . KOULEKKER KOSWAARDE!
Een ding is seker: Suid-Afrikaners is 'n nasie van vleiseters.
En biltong bly darem die allerheerlikste vleislekkerny onder die son!
Vir sommige is dit wildsbiltong en niks anders nie.
Vir ander bly lekker klam beesbiltong bobaas. En dan is daar die fynproewers. Die selfdoeners
wat begin lippe aflek by die gedagte aan die maak, en dan daardie uiteindelike smaak!
Die naam biltong is al sinoniem met tradisie. Oor die jare het biltong 'n legende in eie reg
geword en soos ons dit in hierdie land ken, kry mens dit nêrens anders in die wêreld in presies
dieselfde vorm nie.
Die heel eerste biltong is deur boere en jagters in die trekland gemaak - waarskynlik van
wildsvleis, nie beesvleis nie. Hulle het dit natuurlik vir eie gebruik gemaak en die dorpsmense
het net so af en toe 'n bietjie biltong in die hande gekry. Maar toe die slagters die dag begin
biltong maak, het dit soos 'n veldbrand versprei en vandag word die kommersiele produksie van
biltong op ongeveer een miljoen miljoen kilogram per-jaar geskat.

Saamgestel en versprei deur:

DIE BEMARIKINGSAFDELING VAN DIE VLEISRAAD
Posbus 40747, Arcadia, Pretoria 0007
Telefoon (012) 281851

BlLTONGTAAL.
Die woord biltong ( van die Nederlands BILL: bilstuk of boudstuk en TONG: strook of moot ) is
sover bekend vir die eerste keer in 1815 opgeteken, alhoewel selfs die Oxford-woordeboek dit
nou aangee as "strips of sun-dried meat ".

KIES DIE REGTE SNITTE.
Die heel lekkerste biltong is die "garingbiltong" uit die oogspiere wat weerskante van die
rugstring afloop en heel uit 'n bees-sy gesny word.
Die sagste is die "binnebiltong" of "ouma se biltong". Dit word gesny uit die spier aan die
binnekant van die rugstring wat as 'n kleinhandelsnit bekend staan as die filet.
Hoewel die groter spiere die geskikste is, kan feitlik die hele karkas in biltong opgesny word.
Die boud bestaan uit die dy, diklies en binneboud.
Begin biltong sny aan die dykant, dit wil sê die buitekant van die boud, waar die nate van veral
twee spiere duidelik sigbaar is. U it die ronde spier kry jy die sogenaamde "ronde" of
"predikantsbiltong" en uit die reghoekige spier "regte biltong".
Die vleis moet van goeie gehalte wees. Maar snitte van 'n jong karkas wat min vet bevat is die
beste.
En 'n laaste stukkie raad: kies jou tyd net so versigtig as jou vleis - verkieslik naherfs of winter,
wanneer daar min gevaar van nat, warm weer of besoedeling deur vlieë is.

EKSTRA GEUR
Hoewel dit gebruiklik is om of net sout of sout en peper te gebruik glo baie biltongmakers dat 'n
knippie verbeelding die lekker soveel lekkerder maak.
Bruinsuiker by die sout help om die biltong sagter te maak terwyl koljander ( geskroei, gemaal
en gesif ) ook 'n gewilde smaakkeuse is, maar nooit soveel dat dit die geur van die vleis
oorweldig nie.
Vertrou jy jou eie oordeel nie so mooi nie, kan jy altyd klaargemengde speserye met volle
gebruiksaanwysings by 'n speseryhandelaar koop. Maar met ons maklike ver-wysingstabel en
beproefde metode op die volgende bladsy is biltongmaak sommer kinderspeletjies.

SO MAAK MENS.
1. Kies altyd goeie gehalte vleis uit snitte soos die dy, diklies of binneboud.
2. Sny die vleis met die draad langs in lang stroke, so dik of so dun soos jy verkies.
3. Pak die vleis in lae in 'n houtbalie, erdehouer of plastiekhouer. Sprinkel 'n bietjie van die
soutmengsel tussen elke laag.
4. Besprinkel met 'n bietjie asyn en laat oornag staan.
5. Spoel die volgende dag af met warm asynwater om die
oppervlaksout te verwyder en hang die biltong op 'n koel, droë plek.
6. Sorg dat daar altyd 'n goeie trek is waar die biltong hang.

INSOUTING.
Die basiese resep vir biltong is 100 - 200 g suiwelsout vir elke 10 kg vleis. Sny eers die vleis op
en bepaal dan die massa om die hoeveelheid sout te kan bereken. Hoe dunner die biltong,
hoe minder sout is nodig. En hoe langer die biltong hang, hoe droër word dit en hoe meer sout
proe dit.
Die vleis kan in pekelwater lê of droog gesout word. Vryf die sout of sout-en-speserymengsel
met die hand oor die vleis in, pak die dik stukke onder en die dunner stroke bo-op. Hoe langer
dit in die sout lê, hoe meer sout word opgeneem. Onthou, biltong met baie vet aan neem langer
om sout te absorbeer as maer vleis.
In warm streke kan 10 g koeksoda per 10 kg vleis by die suiwelsout gevoeg word om te
verhoed dat die biltong muf. Salpeter as preserveermiddel sal aan die biltong 'n helderrooi kleur
gee.

TABEL VIR VINNIGE VERWYSING.

Basiese resep
Vleis

Sout

10 kg

100 tot 200 g

Opsionele byvoegings
Suiker
70g

Salpeter
10g

Koeksoda
10g

Peper

Heel koljander

5 ml

±40g

DROGING.
As die biltong reg is vir hang, trek kort stukkies tou deur die ente of gebruik dun draadhakkies.
Party biltongmakers glo vas dat 'n strooiseltjie peper, net voor jy die vleis ophang, sal help om
die vlieë weg te hou. Hang die biltonge die eerste dag in die son op en daarna in die koelte,
weg van mekaar af. Biltong kan ook binnenshuis hang, maar dan moet daar 'n goeie trek wees.
'n Elektriese waaier help om die lugvloei te verbeter.

BEWARING.
Beesbiltong is op sy beste wanneer die binnekant sag, klam en rooi van kleur is met 'n harder
bruin lagie buite-om. Dis nie altyd moontlik om die biltong klam te hou nie, en dan is bevriesing
'n goeie uitweg.
Draai die biltong apart in kleefplastiek toe en plaas in 'n plastieksak of lug digte plastiekhouer in
die vrieskas. As die biltong geen vet bevat nie, kan dit vir ongeveer 18 maande bevries word.
Biltong met vet aan kan vir 9 maande bevries word waarna die vet galsterig word.

ONTDOOIING.
Stadig: Plaas biltong met plastiekomhulsel oornag in die yskas. Laat dan vir ongeveer 1 uur
buite en die biltong is gereed vir eet.
Vinnig: Verwyder uit die verpakking en plaas vir ongeveer 1 minuut in die mikrogolfoond opdie
ontdooi-stelling of by 30% krag. Laat dan vir ongeveer 1 uur buite.

WAT VAN GERASPERDE BILTONG?
Bevries in plastieksakkies of lugdigte plastiekhouers. Gebruik bevrore biltong in geregte. Op
toebroodjies of sommer vir lekker eet - laat die biltong eers 'n rukkie buite om warmer te word.
Die biltong sal laf smaak indien dit te koud is.

BÊRE DROË BILTONG SO.
Draai die biltong toe in 'n vleisdoek of maak sakkies van gaasdoek of enige materiaal wat kan
asemhaal en bêre die biltong daarin op 'n koel, droë plek met goeie Iugsirkulasie. Dit sal vir
meer as 'n jaar hou, mits daar geen vet aan die biltong is nie. Die vet sal mettertyd galsterig
word, maar die vleis sal niks oorkom nie.

BILTONGFRITTATA.
120 g gerasperde biltong of nat
beesbiltong, in repies gesny (250 ml)
1 ui, in ringe gesny,
2 knoffelhuisies, gekap
50 g sampioene, in ringe gesny
2 groot gaar aartappels, in skywe gesny
½ rooi Spaanse soetrissie. ontpit en in
repies gesny
50 g botter
varsgemaalde swartpeper na smaak
15 ml suurlemoensap
4 grooteiers, geklits
30 ml gekapte pietersielie
50 ml gerasperde Parmesaankaas

Metode:
Soteer al die groente en knoffel liggies in
verhitte botter. Druk die groente effens
plat in die pan en sprinkel biltong
daaroor. Geur met peper en
suurlemoensap. Klits eiers en
pietersielie saam en giet oor die biltong
en groente in die pan. Braai oor 'n
stadige hitte vir 5 minute of totdat die.
eier gestol is. Sprinkel kaas oor en braai
vir nog 5 minute. Plaas die pan vir 'n
paar minute onder 'n voorafverhitte
element en rooster tot bruin. Sit voor as
'n ligte middag of aandete met 'n groen
mengelslaai. Sny die frittata in wiggies
soos 'n koek. (4 porsies)

BILTONGHAPPIES.
240 g koekmeelblom (500 ml)
2 ml sout
1 ml rooipeper
250 g botter
250 g Cheddarkaas, gerasper
(525 ml)
2 eiergele, geklop
15 ml suurlemoensap .
Metode:
Sif droë bestanddele saam en vryf
botter in. Voeg kaas, eiergele en
suur-lemoensap by. Knie tot 'n
sagte deeg. Rol 5 mm dik uit en
sny in vormpies met 'n siersnyer.
Plaas op 'n ongesmeerde bakplaat
en bak 10 minute lank teen 190 °C
.Laat
afkoel. Sit aanmekaar met
biltongbotter,* berei deur versagte
botter, biltong en suurlemoensap
to meng.

*BILTONGBOTTER
100 g versagte botter (100 ml)
50 g gerasperde biltong (100 ml)
10 ml suurlemoensap

GEVULDE EIERS.
4 hardgekookte eiergele, fynged
fyngedruk
30 ml mayonnaise (meer indien nodig)
15 ml suurlemoensap
15 ml gekapte pietersielie
60 g gesnipperde biltong (125 ml)
Metode:
Meng alle bestanddele en vul
hardgekookte
eiers (waaruit gele verwyder is)
daarmee.

BILTONGSMEER.
125 g gladde roomkaas gegeur met grasui
30 ml mayonnaise
30 ml suurlemoensap
30 ml gekapte pietersielie
60 g gesnipperde biltong (125 ml)
sout en varsgemaalde swartpeper na smaak
Meng al die bestandele en bedien :1. as 'n vulsel tussen snye brood, gerooster
in 'n elektriese toebroodjiemaker.
2. as 'n smeer op snye volgraanbrood,
gegarneer met dun skyfies suurlemoen
of komkommer
3. as 'n smeer vir broodhappies: gebruik snyer
om snye brood in ronde vorms as vingers te
sny ,braai in verhitte kookolie tot goudbruin,
verkoel op 'n draadrakkie, smeer met biltongmengsel en garneer met snippers olyf of
agurkie.

BILTONGVERSNAPPERINGS.
1 x 250 g bakkie gladde roomkaas
15 ml suurlemoensap
15 ml gekapte ui
30 ml gekapte pietersielie
60 g gerasperde biltong (125 ml)
Metode :
Meng alle bestandele behalwe die biltong.
Vorm in balletjies. Rol in biltong en bedien
op 'n tandestokkie.

BILTONGBOTTERBROODJIES.

DIEPGEBRAAIDE BILTONG
POFFERETJIES.
60 g gerasperde biltong (125 ml)
120 g koekmeelblom (250 ml)
5 ml droë mosterd
1 ml sout
250 ml water
115 g botter
30 ml gekapte gemengde kruie
15 ml suurlemoensap
4 eiers
Metode:
Sif meel, droë mosterd en sout saam.
Verhit water en botter in 'n kastrol totdat die
botter smelt en die water kook. Roer die
meelmengsel in en hou oor hitte. Roer aanhoudend totdat die mengsel los kom van die
kante van die kastrol. Voeg die res van die bestanddele behalwe dire eiers by en meng goed.
Laat deeglik afkoel voordat dire eiers een vir
een bygevoeg word. Skep teelepelsvol van die
mengsel in verhitte kookolie en braai tot dit
goudbruin is. Dreineer op 'n papierhanddoek en
sit voor as 'n versnappering voor 'n potjiekos
ete of 'n vleisbraai. (24 poffertjies)

240 g koekmeelblom (500 ml)
15 ml bakpoeier
5 ml droë mosterd
varsgemaalde swartpeper na smaak
120 g gerasperde biltong (250 ml)
125 g botter
yswater om mee aan te maak
Bolaag
50 g gerasperde biltong (100 ml)
15 ml gekapte pietersielie
50 ml gerasperde Cheddarkaas
Metode:
Sif meel, bakpoeier droë mosterd en peper
saam. Voeg die biltong by. Sny botter in
kleiner stukkies en vryf met vingerpunte in
totdat die mengsel soos fyn broodkrummels
lyk. Meng met yswater tot 'n sagte deeg.
Keer uit op 'n meelbestrooide plank en knie
liggies vir 'n paar minute tot 'n gladde tekstuur sonder enige krakies. Rol uit op 'n
meelbestrooide plank tot 25 mm dik.
Druk uit in ronde vorms of sny in vierkante.
Verf met 'n bietjie eier en water wat saam
geklits is. Meng die bolaag saam en sprinkel
oor die botterbroodjies. Bak op 'n gesmeerde bakplaat by 240 °C vir 12 minute of
tot goudbruin. Laat effens afkoel en smeer
met botter. Sit voor saamm met 'n gemengde bros slaai.
(10 -12 botterbroodtjies)

BILTONGPOTBROOD.
Deeg:
240 g koekmeelblom (500 ml)
20 ml bakpoeier
2 ml sout
5 ml droë mosterd
100 g botter
ongeveer 100 ml melk
1 eier, geklits

Vulsel:
120 g gerasperde biltong (250 ml)
200 g gladde maaskaas
15 ml suurlemoensap
30 ml gekapte pietersielie
varsgemaalde swartpeper na smaak
mayonnaise om aan te klam

Metode:
Berei deeg: Sif droë bestanddele saam. Sny smeer met 'n mes in die meel en vryf met
vingerpunte in totdat dit soos droë broodkrummels lyk. Klits eier en melk saam. Maak 'n
holte in die meel en voeg die vloeistof geleidelik by. Meng tot 'n sagte deeg sonder om te
veel te hanteer. Keer uit op 'n meelbestrooide plank en knie liggies tot glad en sonder
barsies.
Draai die deeg af en toe om. Rol in 'n vierkant ongeveer 10 mm dik uit. Meng vulselbestandele en smeer oor die deegvierkant. Hou 25 mm van die kante van die deeg oop.
Rol op soos 'n rolkoek. Verseël die kante met geklitste eier en water. Draai liggies toe in
waspapier en verkoel vir ongeveer 30 minute. Sny dan baie versigtig in 25 mm skywe.
Pak skywe op die bodem van 'n gesmeerde nr. 3-platboompotjie.
Begin in die middel en rangskik die res van die skywe wielvormig teenmekaar. Laat die
kante van die potjie oop sodat die deeg kan rys. Smeer sy deksel aan die binnekant met
kookolie of botter en plaas oor 'n klein vuurtjie. Plaas 'n paar kooltjies bo-op die deksel en
bak vir 20 - 30 minute of totdat die brood goudbruin en gaar is. Keer uit, laat effens afkoel
en eet saam met bros groentestokkies en kropslaaiblare.
(6 porsies)

BILTONGSLAAI.
'n paar blare jong spinasie
'n paar blare Cosslaai
'n paar blare rooi botterslaai
250 g dun skywe nat beesbiltong
2 hardgekookte eiers, fyngedruk
30 ml gekapte pietersielie
± 125 ml boontjiespruite of bronkors ('n bossie)
100 ml Franse slaaisous
250 ml croutons
Metode:
Meng al die blare liggies saam.Voeg die res van die
bestandele behalwe die croutons en slaaisous liggies by.
Sprinkel slaaisous oor die slaaibestandele net voor
bediening Meng liggies en strooi croutons laaste oor. Sit
voor met warm gebotterde broodrolletjies (4 porsies)

FRANSE SLAAISOUS.
Meng die volgende saam in 'n toeskroeffles:
30 ml wynasyn of suurlemoensap
60 ml olyf- of slaaiolie of 'n mengsel van beide
5 ml sout
varsgemaalde witpeper na smaak
5 ml droë mosterd
knippie suiker (indien verkies)
2 knoffelhuisies, gekap
15 ml gekapte pietersielie of vars kruie

VIR DIE LUSMAAK.
Daar is niks wat smaakgewys kan kers vashou biltong net so op sy eie nie.
Maar as mens snoep is met jou biltong, is hier 'u paar idees hoe om almal te
laat saamsmul.
• Sny dik, nat beesbiltong in dun skywe. Rangskik 2 tot 3 skywe op 'n bord.
Drup 'n bietjie suurlemoensap en olyfolie oor en maal 'n bietjie vars swartpeper
oor die biltong. Eet as 'n voorgereg saam met bottergesmeerde volgraanbrood.
• Strooi gerasperde of fyn biltong oor roereier.
• Gebruik gerasperde biltong as vulsel vir 'n omelet.
• Meng gerasperde biltong met gesmelte bottelr as vulsel vir gebakte aartappels.

WAT ROOIVLEIS AAN JOU LIGGAAM VERSKAF.
100 g Rooivleis
verskaf:
Proteïen (g)
Tiamien (mg)
Riboflavien (mg)
Niasien (mg)
Foliensuur (mg)
Vit B12 (mg)
Fosfor (mg)
Sink (mg)
Yster (mg)

Mans
23 - 50 jaar
53%
6%
14%
29.4%
4,3%
66%
31%
37%
37%

Vroue
23 - 50 jaar
67%
8%
18,3%
40,7%
4,3%
66%
31%
37%
20,5%

Kinders
7 - 10 jaar
87%
7%
16%
33%
5,6%
66%
31%
53%
37%

