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Maandrecept  

Oktober  

 

 

Aubergine met gekruid gehakt en zoete friet 

 

 

Ingrediënten 

(hoofdgerecht 4 personen) 

500 gram biologisch rundergehakt  2 tenen knoflook 

2 aubergines      1 grote rode aardappel 

4 kerstomaten     1 grote ui 

Olijfolie      100 gram gemalen oude kaas 

zout naar smaak     Tijm, rozemarijn en oregano 

klein blikje tomatenpuruee 
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Bereiden 

Was en halveer de aubergines en hol uit met een lepel. Bestrooi met zout en laat ½ 

uur ondersteboven op keukenpapier of in een vergiet uitlekken. 

Fruit intussen de gesnipperde ui in olijfolie en voeg het gehakt toe. Bak rul. Voeg de 

kruiden toe en zout naar smaak. Roer de tomatenpuree door het mengsel. Houd 

warm op zacht vuur.  

Verwarm de oven voor op 175 graden.  

Vul de auberginehelften met het gehakt en bedek elke helft met wat plakjes tomaat. 

Bestrooi met een eetlepel kaas. 

Doe de auberginehelften in een met olie ingevette schaal en schuif in de oven. 

Schil en was de rode aardappel en snijd er met een frietsnijder of een scherp met 

frieten van. Leg op een bakplaat die is bedekt met pakpapierpapier en besprenkel 

met olie. 

Als de aubergines 20 minuten in de oven staan, dek ze af met een deksel of 

bakpapier en schuif de aardappelfrieten erbij in de oven. Laat nog ca. 20 minuten 

staan totdat de frieten gaar en de aubergines goudbruin zijn.  

Lekker met een salade. 

 

Welke wijn drinken we hierbij? 

 

Zestig jaar oude Carignan stokken uit de Minervois staan garant voor een heerlijke 
rode wijn zonder toegevoegd sulfiet. Toegankelijk, zwart fruit en lichte, zachte 
tannines.  

Een allemansvriend! 

 

Prijs wijn 

Normale prijs: € 10,50 (bij 6 flessen of binnen het Mon Bouquet 
kwartaalabonnement: € 9,95) 

 

Maandaanbieding 

Bij bestelling in september 2017: wijn met mooie print recept in tasje: € 8,95. In een 
kistje: € 13,95 
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