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Varkensribben (koteletten)
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Kook de poten en oren en ontdoe ze varr de beentjes. Hak
het vlees fijn en veÍmeng het met gehakt vlees, peper, zou!
'S7'entel in een fijn velletie en braad
en fijngesneden truffels.
in de oven.

