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April 

 

 

Varkenshaasje, gevuld met pistache-pesto en gerookte paprika 

 (hoofdgerecht 2 personen) 

 

Ingrediënten 

Pesto: 

20 blaadjes basilicum 

1 el. geraspte grana padano 

1 teen knoflook 

2 el. gepelde pistachenootjes 

een scheut olijfolie 

 

Overig 

Een biologisch varkenshaasje van ca 250 gram 

een rode paprika 

olijfolie 

250 gr. biologische aardappels 

 

3 a 4 ons groenten, bv. doperwten 
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Bereiden: 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Leg de paprika er ca. 45 minuten in totdat deze lichtbruin is. 

(Keer halverwege). Leg na een kwartier ook de in schoongeborstelde en in stukken gesneden 

aardappels er -op een bakplaat, besprenkeld met olijfolie- in de oven. 

Maak tijdens de roostertijd de pesto, door de nootjes met een staafmixer te pureren, dan de knoflook 

en kaas erbij te mengen met een schat olijfolie, tot slot de basilicumblaadjes. 

Laat de paprika's onder een doek afkoelen, verwijder kroon en vel en de pitjes. 

Snijd de varkenshaas zoals is de zien op de foto's. 

   

  

  

Smeer een flinke eetlepel van de pesto uit op het vlees. Leg de plakken paprika erop. Rol dan stevig 

op en bind dicht met ca. 4 touwtjes.  

Verwarm een scheut olijfolie in een koekenpan of braadpan. Bak de varkenshaas eerst rondom bruin 

en laat dan een kwartier op zacht vuur garen. Snijd in plakken. 

 

Leg op elk bord enkele plakken van de varkenshaas, de aardappeltjes en de erwten. 
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Welke wijn drinken we hierbij? 

 

  

 

De Granaxa 2011 van Château Coupe-Roses (Minervois, Languedoc). Gemaakt van 90% Grenache 

en 10% Syrah. Na 5 jaar nog vol rood en zwart fruit. Zeer subtiel hout (na een jaar houtrijping). De wijn 

is nog niet biologisch gecertificeerd (alle wijnen van dit huis zijn dat sinds 2013). 

Door het fruit past-ie prachtig bij het licht-zoetige vleesgerecht van deze maand. 

 

Normaal: 

Prijs wijn: € 13,25  

Bij 6 flessen of binnen abonnement: € 12,95 

 

Aanbieding 

Bij bestelling in mei 2016: wijn met mooie print van het recept in een tasje: € 10,95 / in kistje: € 14,95 
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