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BURGEMEESTERSOVERLEG 15 JANUARI 2021 

INGREDIËNTEN 
VOOR 4 PERSONEN 
GROENTEN: 
 

ü 250 gram sperziebonen  
ü 8 sneden spek  
ü 250 gram baby wortelen 
ü 20 gram boter 
ü 600 gram krielaardappelen 
ü Rozemarijn 
ü 1 tl. gedroogde oregano 
ü 3 teentjes knoflook 
ü grof zeezout 
ü Peper en zout 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOORBEREIDING 1.30 UUR KOOKTIJD 
 
BEREIDING GROENTEN EN KRIELAARDAPPELEN 
 
1. Breng in een diepe pan ongeveer 1,5 liter gezouten 

water aan de kook. Kook hierin de sperzieboontjes in 10 
minuten beetgaar. Giet ze af in een vergiet en laat ze 
schrikken onder koud stromend water met ijs (zo blijven 
ze mooi groen en knapperig, doe hetzelfde met de 
babywortelen. 
 

2. Schik de sperziebonen per tien stuks en draai een 
sneetje spek errond en leg deze samen met de 
babywortelen in een ingeboterde ovenschaal.  

 
3. Zet een pannetje met water op en voeg er wat zout aan toe 

en wacht tot het water kookt. Verwarm de oven voor op 180 
graden Celsius 

 
4. Doe de krieltjes met schil in de pan en kook deze 4 minuten. 

Giet de pan af, snij de krieltjes doormidden en leg de krieltjes 
in een ingeboterde ovenschaal of braadslee. 

 
5. Neem 3 teentjes knoflook en druk deze met de handpalm 

open en verspreid deze over de schaal. Dit mag gewoon met 
schil. Sprenkel olijfolie over de krieltjes en bestrooi met peper 
en grof gemalen zeezout. 

 
6. Trek wat blaadjes rozemarijn los van de takjes en strooi deze 

over de krieltjes. De overige takjes kun je los toevoegen zodat 
deze ook nog smaak afgeven. Bestrooi eventueel ook nog met 
wat gedroogde oregano. 

 
7. Zet de schaal in de voorverwarmde oven en bak deze 15 á 20 

minuten op 180° na 7 minuten verminder de oven tot 170°.  
 
 
 
 

 
BEREIDING VARKENSHAASJE 
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INGREDIËNTEN 
VOOR 4 PERSONEN 
VARKENSHAASJES  
 

ü 600 gram varkenshaasjes 
ü 2 bosjes verse dragon 
ü 1 el. pittige graanmosterd 
ü 300 ml. volle room 
ü 1 sjalot 
ü 1 el. olijfolie 
ü 10 gram boter 
ü 30 ml. bruine fond 
ü Peper en zout 

 

 
 
 
 

1. Hak de dragon fijn. Bestrijk de varkensfilet met olijfolie 
en kruid met zout en peper, voeg een tl. gehakte 
dragonblaadjes toe. 

 
2. Verhit een braadpan en doe er 2 eetlepels boter in. Bak het 

varkenshaasje in 2 minuten aan alle kanten mooi bruin. Leg 
het varkenshaasje in een braadslee en zet het een tiental 
minuutjes in de voorverwarmde oven (170°) om verder te 
garen.  

 
3. Blus de braadpan met de bruine fond en laat de braadresten 

van het vlees deglaceren, (voeg eventueel één el. 
graanmosterd aan toe). Laat nog even zachtjes doorkoken. 
Passeer dit door een zeef.  

 
4. Hak ondertussen de sjalot fijn, bak in wat boter in een kleine 

pan en blus met de room. Voeg de mosterd en de rest van de 
dragonblaadjes en de braadresten toe en laat even indikken. 
Kruid met zout en peper. 

 
5. Snij de filet schuin in plakjes en schik die bovenop de 

dragonsaus. 
 

6. Schik de groentes en de krielaardappeltjes op het bord en 
serveren.   

 
 


