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Негушский стейк 
Njeguši steak 
 

 

1 varkenhaas van ± 220 gr. p.p. 

harde kaas in plakken van ± 1 cm. dik 

dunne plakjes prosciutto (luchtgedroogde ham) 

 

Eerst moet je de varkenshaas pareren: het vet en vliezen die de slager over het hoofd heeft 

gezien snij je eraf. Snij de varkenshaas in de lengterichting doormidden, maar niet helemaal: 

de twee helften moeten aan elkaar blijven zitten. Leg de stukken tussen plasticfolie en klop ze 

met een vleeshamer voorzichtig uit tot grote, min of meer vierkante, heel dunne lappen. Als 

het uitkloppen niet naar tevredenheid gaat kan het helpen om in de lengterichting kleine 

sneetjes in het vlees te maken. Maak je geen zorgen als er hier en daar een klein gaatje in 

komt. 

 

Methode I: 

 

Leg de lap varkenshaas voor je neer. Leg er de plakken ham op, waarbij je aan de zijkanten en 

de bovenkant een stuk vrij laat. Zorg dat de hamplakjes elkaar voor de helft overlappen. Leg 

nu een rijtje kaasplakken op de ham, in de lengterichting, zodat de ham voor ruim ¼ is 

bedekt. Sla de zijkanten links en rechts over de vulling en rol de lap vlees op. Druk het een 

beetje aan en leg het dan met de vouwzijde naar beneden op een goed ingevette, gloeiend hete 

gril. Als het mooi bruin is keer je de steak en bak je hem af.  

 

Wil je een lekkere lepel jus over je vlees, dan bak je hem in de koekenpan. Daarvoor heb je 

wat extra spullen nodig: een paar eetlepels boter, een eetlepel bloem, zout en peper en een 

scheut bouillon, witte wijn of bier. 

 

Verhit een laagje olie in de pan en leg het vlees er met de dicht gevouwen zijde naar beneden 

in. Bak het mooi goudbruin, keer de steak dan en bak verder. Als de varkenssteak bijna gaar is 

doe je er een paar klonten boter bij. Keer het vlees er om en om wat doorheen en bak verder. 

Kruid het met zout en peper en wentel het nog eens om. Haal het gare vlees nu uit de pan en 

leg het op een voorverwarmd bord. Strooi een beetje bloem over de hete boter, roer het om 

zodat het vet de bloem opneemt en giet er dan een scheut wijn, bier of bouillon bij. Roer de 

aanbaksels wat los en giet deze jus over het vlees. Er mag evt. nog een handje gehakte 

peterselie overheen.  
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Methode II: 

 

Leg een stuk folie voor je neer, iets groter dan de lap vlees. Die folie helpt straks bij het 

oprollen. Leg de plakken ham op het folie, met de korte kant naar je toe, en zo dat ze elkaar 

half overlappen. Daarop leg je de lap varkenshaas. De varkenshaas moet links en rechts een 

stuk over de plakken ham uitsteken. Bedek ruim ¼ van de lap vlees nu met de plakken kaas, 

maar laat ook nu links en rechts een stuk vrij. Dat vouw je over de kaas zodat ze er straks 

tijdens het bakken niet uitloopt. Rol het geheel nu met behulp van het folie op. 

 

Leg het met de vouwzijde naar beneden op de hete gril of bak het in wat hete olie in de 

koekenpan. Halverwege keren. 

 

Serveer de Njeguši steak met frieten of gebakken aardappelen en een groene salade. 


