
 
 

Varkensracks met een Risotto van fregula 

 

Benodigdheden:  3½ kg varkensracks, croma, knoflook, Provençaalse kruiden. Vijfhonderd 

gram gele oesterzwammen, 18 mini witlof, 2 citroenen, 2 sinaasappelen, 500 gram gestoofd 

nekvlees. Risotto: 1 pak Fregula Sarda, 1 ui, roomboter, 1 liter bouillon, 200 gram geraspte 

Parmezaan. Kleine ronde steker. 1 doosje Affila Cress.  1 bos enoki paddenstoelen 

Portsaus: 1 blik jus de cèpe, 2 dl Port, smaakstoffen, gembersiroop, allesbinder. 

 

Werkwijze:  Witlof met heet water, zout en sap van twee citroenen aan de kook brengen, 

bord erop leggen en 20 minuten zachtjes koken. Goed laten uitlekken en de witlof kort 

bakken in de roomboter, glaceren met het sap van 2 sinaasappelen. 

 

Varkensracks ontvliezen, insmeren met knoflook, zout, peper en Provençaalse kruiden. 

Aanbraden en verder garen in een oven van 120°C tot een kerntemperatuur van 65°C. 

Verdelen. Saus: Een blik jus de cèpe met 2 dl port aan de kook brengen, de smaak verfijnen 

en lichtelijk binden. Oesterzwammen fijn snijden en bakken. 

 

Risotto: 1 gesnipperde ui fuiten, 500 gram Fregula Sarda (fijne pasta) toevoegen en net als 

risotto steeds iets vocht bij de fregula doen tot het gaar is. Monteren met gesmolten boter, 

oesterzwammen en Parmezaanse kaas. De fregula kan men gemakkelijk opwarmen. 

 

Gestoofd nekvlees in lange reepjes uit elkaar trekken. Ringen insmeren. Enoki snijden. 

 

Opmaak: Een beetje Portsaus over de borden verdelen met daarin de varkensrack. De 

risotto met  behulp van een ring op de borden verdelen met daarop iets stoofvlees en een 

takje Affila Cress. Ernaast de gebakken witlof met rechtop enkele Enoki paddenstoelen. 

 



Wijnsuggestie: 

 

 
 

Jaffelin Pinot Noir 2012 

Druivensoort: 100 % Pinot Noir 

De invloed van het zuidelijke klimaat geeft deze wijn nuanaces van donker fruit zoals bessen, 

bramen en zwartre kersen. 80% van de Pinot Noir komen uit Pays d'Oc voor de kleur, de 

rondheid en de vruchten; en 20% van de Saône-et-Loire voor de mineraliteit en zuurgraad van 

de Pinot. De wijn wordt gevinifieerd in roestvrij stalen tanks en geen eiken wordt gebruikt om 

de frisheid van de rijpe Pinot Noir druiven te houden. 

Proeven: Vol pallet van aardse geuren zoals een echte pinot noir betreft. Complexiteit in de 

smaak met  sappig, vol en pittig rood fruit met een vleug eikenhout in het aroma. 

Eten en drinken:  

Goede begeleider van koude (vlees)schotels, licht gekruide gerechten, gevogelte. en heel 

gebraad. 

 


