Sosaties.
Dit is nie nodig om net beesvleis te gebruik nie, gelyke hoeveelhede van bees, vark en skaapvleis
is lekker saam.
Bees-Vark-Skaap Sosatie
2 kg beenlose vleis
200 g varkspek
30 ml botter of margarien
30 ml kerriepoeier
15 ml koekmeel
5 ml sout
1 ml peper
500 ml asyn
Handvol rosyne

200 ml droë wyn
3 uie gekap
36 klein uitjies
30 ml suiker
5 ml borrie
2 ml fyn gemmer
500 ml water
50 ml appelkoos konfyt
Handvol droë perskes

Metode:
1. Sny vleis en spek in blokkies.
2. Besprinkel dit met wyn.
3. Plaas dit in n groot houer (nie aluminium nie), met n digte deksel.
4. Braai gekapte uie in botter.
5. Strooi gemengde droe bestanddele oor en braai liggies.
6. Voeg die res van die bestanddele by en laat opkook.
7. Laat afkoel.
8. Gooi oor die vleis en sit die deksel op.
9. Laat vir 2 of 3 dae in die yskas marineer. Roer elke oggend en aand om. Ryg op stokkies.
10. Wissel vleis af met uitjies, spek en perskes.
Roosmaryn Sosaties
Goeie rump steak (in 30 mm blokkies)
Klein uitjies
100 ml vars gekapte roosmaryn blaartjies
1 teelepel ligte kerrie poeier
2 huisies knoffel (gekneus en fyngekap)
Groen soetrissie (in 3 sentimeter blokkies gesny)
250 ml klappermelk
Rooi soetrissie (in 3 sentimeter blokkies gesny)
sout en varsgemaalde swart peper.
1 rissie (ontpit, as jy dit minder wil laat brand, en fyngekap)
Roosmaryn takkies - 5 tot 8 mm dik en 25 tot 30 sentimeter lank
Metode:
1. Meng die klappermelk, rooirissie, knoffel, roosmaryn blare, sout en peper goed en laat vir 'n
uur staan sodat die geure kan meng.
2. Meng nou die steak daarin en laat oornag in die yskas staan.
3. Die volgende dag: Stroop die onderste blaartjies van die roosmaryn takkies sodat die boonste
tien sentimeter nog blare aan het.
4. Maak nou die onderste punt van die takkie met 'n mes skerp.
5. Ryg die ander bestanddele op die stokkie in die volgende volgorde; steak, rooi soetrissie, ui,
groen soetrissie. Herhaal tot die stokkie vol is.
6. Braai die sosaties oor 'n matige hitte.
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