Wat heb je nodig voor 2-4 personen?
Voor de gevulde varkenshaas:
- 1 hele varkenshaas (Iberico)
- 2 tenen knoflook
- 30 gr gedroogde tomaten
- 40 gr pistache noten
- 5 gr peterselie
- olijfolie
- peper en zout

Voor de refrito:
-1/2 rode paprika
-1/2 citroen
-30 gr olijfolie
-40 gr brandy
-50 gr water
- 20 gr gedroogde abrikozen
- 2 tenen knoflook

- 5 gr peterselie
- zout
- evt. 2 cayennepepers voor de
liefhebber!

Bereidingswijze
Snij de varkenshaas zo open dat er een vel ontstaat. Kruid de binnen en buitenkant.
Fruit de knoflook aan in een weinig olijfolie met de gehakte pistachenoten. Wanneer de knoflook en de
noten bruin kleuren, voegt men de gedroogde tomaten toe. Laat even meebakken en voeg van het vuur
de gehakte peterselie toe.
Laat het mengsel afkoelen en vul de varkenshaas. Dit gaat het beste in het midden. Rol de varkenshaas
dicht, en laat zachtjes bakken langs alle kanten. Wanneer alle kanten mooi bruin krokant zijn, laten we het
vlees 10 minuten rusten. Geef de laatste garing mee in de oven op 170 Cº, ik raad aan om een mooie
Iberico altijd wat rosé te laten. Snijdt in mooie dikke plakken.
Snijdt de paprika en abrikoos in fijne reepjes (Julienne). Hak de knoflook fijn en bak deze samen met de
Cayenne (Indien gewenst) in olijfolie. Net voordat de knoflook kleurt, voegt men de paprika en abrikoos toe.
Bak totdat de paprika bijna gaar is en flambeer met de brandy. Voeg water toe en laat het kort sudderen.
Breng op smaak van het vuur af met de citroensap, peterselie en zout.
Hierbij kunt u aardappels serveren, zoals op de foto te zien van krieltjes. Kook deze in het geheel met zout
en tijm, totdat ze gaar zijn en laat ze afkoelen (ongeveer 30 minuten) Snijdt in plakjes en bak goudbruin.

