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Hoofdgerecht:  
GEBRAISEERDE VARKENSWANG MET SAUS, BOSPADDENSTOELENRISOTTO EN GEROOSTERDE KERSTOMAATJES 
  Ingrediënten:  Tomaatjes:  

Verwarm de oven op 195°C.nLeg de tomaatjes (met kroontje) op bakpapier en besprenkel ze met 
olijfolie en de vloeibare honing en zeezout uit de molen. 
Rooster ze 15-18 min tot ze open barsten. Zal afhangen van de rijpheid van de tomaatjes. 
 
Wangen:   
Verwijder de ongerechtigheden en het vliesje aan de bovenzijde van de wangetjes. Verhit olijfolie in 
een gietijzeren braadpan  en bak hierin de wangen aan alle kanten goed aan. Kruid nu met peper en 
zout. Haal uit de pan en voeg nu de gesneden ui, tijm en knoflook toe. Stoof 10 minuten. 
Bestrijk de sneden ontbijtkoek met de mosterd. Voeg de wangetjes toe, bestrooi met wat bloem en 
meng goed doorelkaar. Voeg verder de suiker, de laurier, een scheutje azijn, de fond en het bier toe. 
Als het kookpunt is bereikt (Verwijder eventueel schuim)  de pan afdekken met bakpapier en doe het 
deksel op de pan. Laat ± 1 uur garen op zo laag mogelijk vuur.(gebruik sudderplaatje)  
 
 
 
 
Risotto: 
Maak eerst de bouillon van cepes (eekhoorntjesbrood).  Warm hiervoor het water op en laat hierin de 
cepes 10 min trekken. 
Warm een klontje boter en een scheutje olijfolie in een pan met dikke bodem en stoof hierin de 
gesnipperde ui glazig. 
Voeg de rijst toe en roer met een houten lepel totdat de rijst glazig wordt. Zeef intussen de bouillon. 
Bewaar de cepes. Giet 700 ml gepasseerde bouillon op de rijst. Laat even opkoken. Zet het deksel op 
de pan en laat ongeveer 13 min garen. 
Snijd  de paddenstoelen in kleine stukjes, was het zand er goed uit en droog in een theedoek. 
Houd wat in vieren gesneden champignons  apart ter garnering. 
Bak de paddenstoelen aan in een klontje boter en breng op smaak met pezo. Voeg de cepes toe. 
Meng er kort voor het uitserveren  150 gr  rucola door (houd 50 gram rucola apart voor de garnering). 
 

36 st kerstomaatjes  
3 el olijfolie  
3 el Vloeibare honing  
    
12 stuks varkenswangen  
  olijfolie 1e persing  
200 gr gesnipperde ui  
1 fles Westmalle dubbel  
3 takjes tijm  
3 tn knoflook  
3 el grove mosterd  
4 pl ontbijkkoek  
6 st laurierblaadjes  
750 ml bruine kalfsfond  
1 el suiker  
  scheutje azijn, bloem  
     
800 ml water  
75 gr gedroogde cepes  
1  ui  
420 gr Risotto rijst  
750 gr gemengde paddenstoelen bijv.  
150 ml champignons, cantharellen  
  shiitake  
    
    
    
200 gr rucola   
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      Werk af: 
Meng de kaas door de rijst en roer en een klontje boter door. Breng op smaak met peper en zout. 
Bak de varkenswangen heel kort op in hete boter. 
Verdeel de risotto in stalen ronde ringen. Verdeel het paddenstoelen-rucola mengsel hierover en leg 
daarop een varkenswangetje, al dan niet getrancheerd. 
Schep hier rond de wat ingekookte saus. Niet gezeefd maar wel  laurier en tijm verwijderen. 
Schik de gepofte tomaatjes ,de kwarten champignons en enkele blaadjes rucola rond het geheel. 
Werk af met wat krullen Parmezaanse kaas. 
 
Wijnadvies: Castel del Remei Gotim Bru 

200 gr Parmezaanse kaas  
  Klontje boter  
  krullen Parmezaanse kaas  

      
       
      
       

     
    
      
     
    
      
    
    
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


