
Wraps met ‘pulled rabbit carnitas’

4 personen
3 uur voor het konijn
30 minuten afwerking

‘Carnitas’ zijn traag gegaarde stukjes varkensvlees,
vaak bereid met vers sinaasappelsap. Nadien wordt
het vlees in kleine stukjes gesneden of gescheurd en
nog eens knapperig gebakken. De Mexicaanse versie
van pulled pork eigenlijk! Wij geven daar nóg eens
een draai aan door konijn te gebruiken!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

■ 1 heel konijn, versneden

■ 12 à 16 kleine wraps

■ 1 rode puntpaprika

■ 1 rode ui

■ 4 slaharten

■ 200 gram rauwkost naar keuze (geraspte wortelen, coleslaw, …)

■ 1 halve komkommer

■ 1 blik rode bonen

■ 250 gram maïs uit blik

■ 1 potje zure room

■ 2 limoenen

■ 2 persappelsienen

■ een 50 gram tacokruiden

■ plantaardige olie

■ peper en zout

■ 1 bosje verse koriander

BEREIDING:

1. Verwarm de oven op 120 graden.

2. Neem een grote mengkom en meng hierin te tacokruiden met een 4 tal eetlepels plantaardige

olie zodat je een ‘kruidenpasta’ krijgt. Voeg de stukken konijn toe en bedek ze allemaal met

de kruidenpasta.

3. Neem een ovenschaal waarin al de stukken konijn in 1 laag naast elkaar passen.

4. Pers de 2 persappelsienen en vul de ovenschaal met het verse sap.

5. Leg de stukken konijn naast elkaar in de ovenschaal en giet indien nodig de overschot van de

kruidenpasta erover.

6. Bedek de ovenschaal met aluminiumfolie en zet 3 uur in de oven.
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7. Haal de ovenschaal na 3 uur uit de oven, verwijder de aluminiumfolie en zet opzij.

Het konijn kan nu een beetje afkoelen terwijl je de bijgerechten maakt.

8. Doe de rode bonen in een vergiet en spoel grondig met water. Doe de maïs erbij en laat

samen uitlekken.

9. Snij de halve komkommer in blokjes en meng samen met de rode bonen en de mais, kruid

met peper en zout en zet in een kommetje in de koelkast.

10. Verwijder de zaadlijsten uit de rode puntpaprika en snij in schijfjes, zet in de koelkast apart.

11. Snij de slaharten in stukken en verwijder de voet. Hou in een kom apart in de koelkast.

12. Snij de rode ui in fijne ringen en hou apart.

13. Snij de limoenen in 4 stukken en zet ze opzij.

14. Haal de stukken konijn uit de ovenschaal en scheur het vlees in fijne reepjes. Doe deze

allemaal apart in een kom. Let erop dat je geen kleine beentjes mee in de komt doet!

15. Neem een grote antikleefpan en bak de stukjes ‘pulled rabbit’ nog even aan zodat ze een

mooi korstje krijgen. Je kan gerust wat van het vocht uit de ovenschaal toevoegen!

16. Zet alles (ook de rauwkost en de zure room) in mooi kleurrijke kommetjes op tafel.

17. Verwarm de wraps zoals aangegeven op de verpakking en laat iedereen z’n eigen wraps

maken!

Smakelijk!
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