
GANZENBORST MET PISTACHE



RECEPT VOOR GANZENBORST
Ganzenborst met pistachenoten en abrikoos en 
couscous
Annette van Ruitenburg – Van Lamsoor tot Oorlam
Voor 4 personen
 

BENODIGDHEDEN
• twee ganzenborsten

Marinade
• 1 eetlepel rode wijnazijn
• 1 glas rode wijn
• zwarte peper korrels
• marjolein
• 3 eetlepels olijfolie
• 30 g pistachenoten
• 10 gedroogde abrikozen
• 2 eetlepels broodkruim
• olijfolie
• peper en zout
• ganzenvet of boter
• 1 glas rode wijn
• 1 eetlepel maizena

 BEREIDINGSWIJZE
Snijd de ganzenborst in dunne plakken. Mari-
neer het vlees tenminste een uur. Rol de plakken 
ganzenborst plat door het vlees op plastic folie te 
leggen en met een deegroller uit te rollen. 

Maak een pasta van gemalen pistachenoten en 
abrikozen, het broodkruim en wat olijfolie. Smeer 
de plakjes ganzenborst daarmee in, en rol de 
lapjes op. Bestrooi ze met peper en zout. Bewaar 
de rolletjes 30 minuten in de koelkast.

Doe ganzenvet of boter in de pan en bak de rolle-
tjes eerst rondom op hoog vuur bruin. Zet het vuur 
wat lager en bak de rolletjes nog eens 25 minuten. 
Haal het vlees uit de pan en bewaar het afgedekt 
in aluminiumfolie. Doe nu een glas rode wijn en 
wat maizena in de pan en roer de aanbaksels los 
voor de saus. 

Doe de couscous in een kom met een beetje zout 
en giet er ca. ½ l kokend water overheen of zoveel 
dat de couscous net onder staat. Laat de couscous 
5-10 minuten staan om te wellen en roer met een 
vork de korrels los. Roer er de abrikozen en peper 
door. Dek alles af met folie en stoom de couscous 
warm. Roer de amandelen, koriander en boter of 
olie erdoor. 

Serveer de rolletjes met couscous en eventueel 
nog wat verse koriander.

Couscous
• 200 g voorgekookte 

couscous
• 75 g gedroogde 

abrikozen, in reepjes
• zout en peper
• 50 g blanke amande-

len, licht geroosterd
• verse koriander, 

gehakt
• ongezouten boter of 

olijfolie


