
Ballekes in Tomatensaus Deluxe

Ingrediënten voor de tomatensaus: 
 
450g fijngesnipperde sjalot

2 tenen look fijngesnipperd

200g fijngesnipperde wortel

185g fijngesnipperde witte selder

40g boter

Scheut olijfolie

250g drinkbare witte wijn

500g water

1klein blikje tomaat concentraat

1groot blik gepelde tomaten in stukjes

2flessen passata van goede kwaliteit  
7 takjes tijm

2 vers blad laurier

Demon tears 
Hot Salt Premier Cru 
Spicy barbecue sauce 
Gerookt paprika poeder 
 
Bereidingswijze voor de tomaten saus: 
 
Smelt de boter met wat olijfolie in een gietijzeren pot en stoof de sjalot glazig. Neem 100g 
gestoofde sjalot uit de pot. Laat afkoelen. Deze gebruiken we in de balletjes. 
Voeg de wortel en look toe, stoof 5min aan. 
Voeg de versnipperde witte selder toe en stoof nogmaals aan. 
Maak plaats voor de inhoud van het blikje tomaten concertraat (haal de restjes uit het blikje met 
wat witte wijn of water) laat enige minuten goed pruttelen zodat de bitterheid van het tomaten 
concertraat verdwijnt. 
Roer alles goed door elkaar en voeg de tomaten en witte wijn toe. Goed roeren. Spoel het blik 
tomaat en de flessen passata na met het water zodat niets verloren gaat. 
Bind de tijm en laurierblaadjes samen met een touwtje zo bekom je een bouquet garni dat we 
later makkelijk uit de pot kunnen vissen. 
Voeg het bouquet garni to aan de saus samen met een draai of drie peper, Hot Salt, gerookt 
paprika poeder, 1/2 pipet Demon Tears en een flinke eetlepel Spicy Barbecue Sauce. 
Breng aan de kook op een zacht vuurtje en laat 2 tot 4 uur rustig pruttelen. Vergeet niet af en toe 
te roeren! 
Als de saus mooi ingedikt is kan je het bouquet gani uit de pot vissen. 
Optioneel kan de saus gemixt worden. 
 
Ingredienten voor de balletjes:

 
600g varken/rund gehakt 

600g puur rund gehakt 
100g gestoofde sjalot 
Hot Salt Premier cru 
Zwarte Peper 
1 Takje rozemarijn 
5 takjes tijm 
Hand vol peterselie 
Lookpoeder

40g geraspte pecorino kaas


Bereidingswijze balletjes: 
 
Rits de blaadjes van de tijm en rozemarijn, hak ze fijn met een scherp mes. 



Ballekes in Tomatensaus Deluxe
Voeg het handje vol peterselie toen, hak fijn. 
Voeg de gestoofde sjalot toe en hak met behulp van een mes alles tot een smeuïge pate.

Doe het gehakt in een grote kom, voeg de gehakte kruiden/sjalot mix en geraspte kaas toe. 
Goed afkruiden met peper Hilko Cuisine Hot Salt en paprika poeder. 
Mix alles met de hand goed door mekaar tot de kruiding mooi verdeeld is onder het gehakt. 
Rol balletjes met de hand. Grootte hangt van jou willekeur af, zelf geef ik de voorkeur aan kleine 
balletjes. 
 
Bak de balletjes met behulp van olijfolie mooi bruin in een hete pan. De binnenkant mag nog rauw 
zijn. 
Eens je een mooi kleurtje op de balletjes hebt mogen ze gaan zwemmen in de tomatensaus. 
Laat 15 tot 25min op een zacht vuur sudderen tot de balletjes helemaal gaar zijn. 
Kruid af naar smaak en genieten maar! 
 
Video recept: http://youtu.be/ALTbWdr8qpU


Mijn website: https://HilkoCuisine.com  
Facebook page: https://www.facebook.com/HilkoCuisine 
Instagram: https://www.instagram.com/hilkocuisine/  
 
Wijnhandel Patrick Jublou: https://www.wijnenpatrickjublou.be 
The Secret wine garden Grimbergen: https://www.thesecretwinegarden.be 
 
Beenhouwerij Vangramberen: https://www.vangramberen.be 
Slagerij Rondou Leuven: https://www.slagerijrondou.be 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