
Gevulde karbonades met pompoentaartje 
 
Wat heb je nodig? 
1 Iberico rack 
1 potje abrikozen op sap 
verse jonge tijm 
peterselie 
zout 
versgemalen zwarte peper 
4 el. abrikozenjam 
1 el. worshestershiresaus 
1 el. srirachasaus 
olijfolie 
Voor het pompoentaartje: 
3 eieren 
1 (fles)pompoen 
plakjes deeg voor hartige taart (vriezer), ontdooid 
1 ui 
verse tijm 
2 el pesto 
50 gr. geraspte Parmezaanse kaas 
100 ml. slagroom 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan (200 gr.) en zorg voor een directe en indirecte zone 
2. Snijd het vet van het varkensvlees kruislings in en wrijf er goed (zee) zout in 
3. Snijd dan karbonades door tussen de botten door te snijden 
4. Maak horizontale inkepingen met een scherp puntig mes zodat er een ‘pocket’ 

ontstaat 
5. Snijd, voor de vulling, wat abrikoosjes klein 
6. Maak op smaak met wat tijmblaadjes, peper en zout (roer even door elkaar). Vul 

hiermee de karbonades en zet apart 

Voor het pompoentaartje: 

1. Gril de ui in de schil rechtstreeks in de kolen tot ze zwartgeblakend en enigszins zacht 
is 

2. Verwijder de schil en snijd in kleine stukjes (je hebt een ½ ui nodig) 
3. Snijd de pompoen in plakken en verwijder de zaadlijsten en pitten 
4. Bestrijk met olijfolie en gril de plakken, direct, tot ze mooie grilstrepen hebben en 

zacht zijn 
5. Snijd in stukjes en bak 250 gram pompoen in een pannetje (met olie), met de ui even 

aan 
6. Breng op smaak met wat tijm, peper en zout 
7. Haal van de bbq en laat afkoelen tot lauwwarm 
8. Roer er dan de eieren, kaas, slagroom en pesto door 



9. Vet (quiche)vormpjes in en bekleed met deeg (snijd overtollig deeg weg) 
10. Vul de vormpjes met de pompoenvulling en bak, indirect in ca. 20 minuten gaar. 

Houd warm. (Na 15 minuten kun je er nog wat kaas overstrooien) 
11. Verlaag de temperatuur van de bbq naar 150 graden 

  
Voor de glaze: 

1. Verwarm een skillet en doe hierin de abrikozenjam, worshestershiresaus en 
srirachasaus 

2. Roer er 3 el. van het abrikozensap door en maak op smaak met wat tijm, peper en 
zout 

3. Laat iets inkoken en haal van het vuur 
4. Gril de karbonades, ondertussen, direct, op de vetkant tot deze mooi 

gekaramelliseerd is 
5. Draai ze om en gril de andere kanten mooi bruin tot een kerntemperatuur van 58 

graden (duur: ca. 17 á 18 minuten) 
6. Laat het vlees rusten en bestrijk rijkelijk met de glaze 
7. Serveer met een pompoentaartje en garneer het geheel eventueel met nog wat tijm 

 
Ik zeg: "Maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 

 

 
 

 
 


