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BEREIDING
Fruit de ui tot hij glazig is. 
Bak de varkenswangen in een andere pan
aan alle kanten bruin en voeg ze bij de ui. 
Blus het aanbaksel in de vleespan met de
Gouden Carolus Classic en giet dit bij de
varkenswangetjes. 
Voeg fond, tijm, laurier en jeneverbessen
toe. 
Besmeer de sneden brood met de mosterd
en leg ze met de mosterdkant op het vlees. 
Laat sudderen tot de wangetjes gaar zijn en
kruid indien nodig nog wat bij met peper en
zout. 
Werk af met wat bieslook.

De blog-kok: 

INGREDIËNTEN
» 500 g varkenswangen (ontvliesd)
» 1 flesje Gouden Carolus Classic (33cl)
» 2 uien (fijngesnipperd)
» boter
» 2 takjes verse tijm
» 3 laurierblaadjes
» 1/2 el jeneverbessen
» rundsfond (800 ml)
» 2 sneden brood (ontdaan van korst)
» mosterd (zonder zaadjes)
» peper en zout van de molen
» bieslook (fijngesnipperd)

Met de Gouden Carolus Classic koos Thomas
voor een onvervalst traditioneel Vlaams
streekproduct. Het donkerrode bier is het 
paradepaardje van de Mechelse brouwerij Het
Anker en heeft een heel typische smaak met 
accenten van sinaasappel, passievrucht en
karamel. Kies je net zoals Thomas voor een bier
met het label streekproduct.be, dan ben je zeker
dat je traditie en vakmanschap in huis haalt. Elk
streekproduct met het label beantwoordt
namelijk aan vijf strenge 
criteria. 

Benieuwd welke andere Vlaamse
bieren erkende streekproducten
zijn? Ontdek het op
www.streekproduct.be.

HET RECEPT:

Varkenswangetjes met 
Mechels donkerrood bier

Het streekproduct

Ik, Thomas, ben één van de mensen die bij het zien van
een lam, varken of rund meteen aan schenkels, rib-
stukken, sausen en bijpassende voor- en nagerechten
denkt.
Op m'n blog www.filet-pur.be deel ik recepten, kook-
clubavonturen en allerhande nuttige en minder nut-
tige culinaire weetjes. 
Een aantal jaren geleden, tijdens een bezoek aan de
Mechelse brouwerij Het Anker ontdekte ik de Gouden
Carolus Classic, een donker speciaalbier dat uiterst 
geschikt is voor culinaire doeleinden zoals stoverijen,
wild, etc. Laten dit nu net gerechten zijn die vaak lang
op het fornuis moeten staan.  Ruimschoots de tijd om
dat extra flesje weg te werken.

Thomas Van de Water
www.filet-pur.be

Serveer met wat vers brood of gebakken aardappeltjes, maar mijn voorkeur gaat uit naar een
heerlijke risotto met bospaddenstoelen en rozemarijn. Het recept vind je op www.filet-pur.be.


