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LENDESTUK VAN KONIJN GEWIKKELD IN ROOKSPEK MET AARDAPPELGRATIN 

3 st konijnenrug met ribjes eraan  N.B.: Ook meteen beginnen met de limabonen en de kerstomaatjes . 
Konijnenrug:  verwijder de vliezen en evt. de niertjes uit de konijnenrug. Snijd van elke rug een  ribstuk 
af met elk 4 koteletjes en zet apart. Verdeel elk zadel in tweeën door het dwars door te knippen met 
een wildschaar. Snijd met een scherp uitbeenmes de filets uit het zadel, bewaar de karkassen; laat aan 
een van de filets de vanglap zitten. De andere kan worden weggesneden. Ontdoe de vanglap die blijft 
zitten van evt. overtollig vet en snijd hem bij zodat hij even lang wordt als de filet.  
Bestrooi de filets met wat peper en zout. Leg ze twee aan twee naast elkaar. Wikkel de vanglap om de 
filets zodat er een stevige rol ontstaat. Leg een stuk huishoudfolie op de werkbank. Leg plakken 
gerookt spek naast elkaar op de folie, leg de filetrol er dwars op en rol het geheel in de folie tot een 
compacte cilinder. Bind de uiteinden van de folie op, dicht tegen de filets aan. Maak zo drie rollen. 
Vacumeer elke rol afzonderlijk in een vacuümzak. 
Stoom de konijnrollen gedurende ± 30 minuten op 66 °C. De kerntemperatuur moet 52 °C. Zijn.  
Leg de zakken vervolgens in ijswater tot ze koud zijn en leg daarna in de koelkast. 
 
Saus: Snijd de prei, wortel en sjalotten in stukjes. Hak de karkassen, en verder afval, (onder 
plasticfolie) fijn. Zet aan in een braadpan aan op hoog vuur. 
Voeg na kleuren de groenten toe en laat kort meebakken.  
Blus af met de port en laat tot ca. de helft inkoken en voeg nu de kalfsfond toe. Laat opnieuw tot de 
helft inkoken.  
Zeef de saus en laat inkoken tot sausdikte. Monteer de saus zo nodig af met beurre manie. Breng 
eventueel op smaak met peper en zout   
 
Aardappel gratin: Schil de aardappelen en snijd ze op de mandoline in dunne plakjes van ca. 2 mm.  
Doe de room met de eidooier en het ei, gesnipperde knoflook + peper en zout en Parmezaanse kaas in 
een maatbeker en meng tot een glad mengsel.  
Neem een kleine metalen rechthoekige schaal en beboter deze. Leg hierin dakpansgewijs schijfjes 
aardappel en bedek deze met een beetje van het roommengsel. Herhaal tot alle aardappelschijfjes op 
zijn. Dek af met het laatst beetje roommengsel en de resterende Parmezaanse kaas. Werk af met 
klontjes boter en plaats gedurende ± 30 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C.  
Houd warm in de warmhoudkast. 
 

24 pl gerookt spek dun gesneden  
  koolzaadolie  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Saus:  
1 st prei  
1 st wortel  
1 st sjalot  
2 dl witte port  

1 li kalfsfond  

    

    

1 Kg Aardappelen (schoon)  

200 Ml Room  

  Peper en zout  

1  Eidooier  

1  Ei  

2 tn Knoflook  

25 gr Parmezaanse kaas  

25 Gr Parmezaanse kaas afwerking  
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120 gr limaboontjes  Garnituur: kook de limabonen ca. 2 uur tot ze gaar zijn (dus meteen mee beginnen!).  
Snijd het gerookte spek in kleine blokjes , bak het spek bruin en laat uitlekken. Zet afgedekt weg tot 
gebruik.  
Ontvel de paprika’s m.b.v. een gasbrander of onder de gril in de oven; verwijder de zaadlijsten en het 
vel en snijd de paprika’s in vierkantjes van 0,5 x 0,5 mm. zet afgedekt weg tot gebruik.  
Tuinbonen: weeg de diepvries tuinbonen af, kook ze gaar en dop ze. Zet afgedekt weg tot gebruik.  
 
Kerstomaatjes: halveer de kerstomaatjes, leg ze op een silipatmatje of bakpapier op een bakblik en 
bestrooi ze met peper en zout. Strooi er wat tijm over en 3 teentjes fijngehakte knoflook. Laat ze zo 
lang mogelijk drogen in een oven van 100 °C. 
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Haal de konijnenruggen uit de vacuümzakken en verwijder het plastic. Bak ze rondom bruin in wat 
olijfolie met boter. Controleer met thermometer de kerntemperatuur. Laat ze uitlekken op een 
keukenpapiertje. Snijd de konijnenrollen in plakken. Houd zo nodig warm in de warmhoudkast.  

 Bak de koteletjes zeer snel rondom aan beide zijden in een koekenpan (ze moeten rosé blijven).  

 Snijd de aardappelgratin in 12 rechthoekjes/vierkantjes en zet nog kort in de oven voor een 
krokante bovenlaag.  

 Limaboontjes, paprika en spek: Meng limaboontjes en paprika met wat boter en/of olijfolie. Breng 
op smaak met peper en zout. Verwarm de spekjes en voeg op het laatst toe. Zet in warmhoudkast.  

 Kerstomaatjes: warm even op in de oven. 

 Tuinboontjes: verwarm met een klontje boter en oud warm in de warmhoudkast. 

 Saus: Verwarm de saus en maak zo nodig af met de beurre manie.  
 
Uitserveren: 
Maak op elk bord een streep met de saus, leg op elk bord enkele pakken konijn en een blokje 
aardappelgratin. Leg tegen de aardappelgratin twee rollen van de konijnenrug, garneer af met de 
groenten, de tomaatjes en de koteletjes. 
 
Wijnadvies: Regina Viarum Ribera Sacra of Pinot Noir Marlborough 2010 

120 gr gerookt spek (stuk)  

150 gr tuinbonen (diepvries)  

1 st rode paprika  

1 st gele paprika  

    

    

24 st kerstomaatjes  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 


