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Pompoenpastei met rundvlees 

Ingrediënten 

(hoofgerecht, 2 personen) 

1 biologische oranje pompoen, in blokjes   4 rode uien, gesnipperd 

6 tenen knoflook, geperst     1 prei, in reepjes 

1 bakje oesterzwammen 1 bakje kastanjechampignons, in 

plakjes 

5 biologische chipolataworstjes    350 gr biologische runderlappen 

kwart bosje verse tijm     2,5 tl Al-Andalus kruidenmengsel 

halve theelepel kaneelpoeder    klein blikje tomatenpuree 

twee handen rozijnen (gewelde)    ca 30 gram pijnboompitjes 

4 vellen bladerdeeg (diepvries)    ca 1 liter vleesbouillon 

Een flinke klont bakboter 
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Bereiden 

Verhit de boter in de pan. Voeg de uien toe. Laat heel even smoren op laag vuur, voeg 
vervolgens de champignons toe en laat deze ook weer even meesmoren. Voeg het 
kruidenmengsel Al Andalus en knoflook toe en meng goed. Laat even intrekken. Voeg 
vervolgens de prei toe en stoof het geheel tot een zachte massa. Snij ondertussen de 
worstjes in stukjes van een centimeter of twee. Snijd het vlees in stukken naar eigen inzicht. 
Voeg dit aan het mengsel toe aan laat dit een tijdje meebakken onder regelmatig 
doorscheppen. Voeg de tomatenpuree, de verse tijm en de kaneelpoeder toe aan het 
groente/vleesmengsel, mengt dit er goed doorheen en laat het lekker meepruttelen. Voeg 
de pompoen  toe, samen met de rozijnen, de pijnboompitten en de hete bouillon. Laat dit 
ongeveer een half uur pruttelen. Ontdooi ondertussen zoveel bladerdeegplakjes als je nodig 
hebt om een dakje op je ovenschaal te maken. Als je plakjes ontdooid zijn, maak je er een 
groot vel van en je maakt een gaatje in het midden. Neem een onderdeel uit je 
keukenassortiment om dit gaatje te maken en gebruik datzelfde element als schoorsteen. 
Doe je mengsel in een ovenschaal en dek af met je bladerdeegdeksel. Zorg ervoor dat je een 
schoorsteentje houdt. Snij het overhangende bladerdeeg onder de randen van je ovenschaal 
af. Van de restantjes bladerdeeg kun je nog leuke figuurtjes maken voor op het deksel, 
afhankelijk van je stemming, de gelegenheid  of het seizoen. Zo’n 20 minuten in de oven om 
je bladerdeeg te garen. 
 

 

 

De wijn 

 

De nieuwe jaargang van Mas de la Rime’s rode viel dit jaar in de prijzen op de Millesime Bio: 
een bronzen medaille. En terecht! De wijn is heerlijk fruitig èn heeft de belofte van verrijking 
met de jaren in zich. Gemaakt op de 4,5 ha tellende wijngaard bij Montpellier,  van ca. 65% 
Syrah, aangevuld met Mourvedre.  Zo’n tien maanden op hout gerijpt, en max. 40 mg/l 
sulfiet.  En…er zijn wereldwijd maar zo’n 3000 flessen van beschikbaar! 

Gewoonlijk kost de wijn € 13,95 per fles, deze maand bieden we hem voor € 12,50 aan. Mooi 
verpakken in een wijnkistje? € 17,50 in totaal. 
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