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WILDZWIJNSHAAS MET ZUURKOOL IN EEN JASJE VAN LOEMPIAVEL EN MOUSSELINE VAN AARDPEER 

  Zuurkoolloempia:   Zuurkoolloempia: (Begin hier direct mee). 
Snijd het spek in kleine blokjes van ½ cm. Hak de sjalot en de knoflook fijn. Spoel desgewenst de 
zuurkool met koud water af. Laat zeer goed uitlekken. Kneus de jeneverbes en doe alle kruiden behalve 
de laurier in een thee-ei bij de zuurkool. Voeg alle ingrediënten tot en met de honing toe aan de 
zuurkool in een flinke pan. Kook de zuurkool in ca 45 min op een laag vuur tot de gewenste gaarheid en 
voeg, Indien nodig, vocht toe. Laat afkoelen en het vocht goed uitlekken. Verwijder het thee-ei en de 
laurier. 
Afwerking: Zie: http://www.een.be/programmas/dagelijkse-kost/recepten/loempias  
Meng de zuurkool met de crème fraîche. Leg een loempiavel als een ruit met de punt naar je toe op de 
werkbank. Schep in het midden wat zuurkool als een worstje. Bestrijk de randen met wat water. Vouw 
de zijkanten naar binnen. Druk aan en vouw een punt royaal over de zuurkool. Rol het geheel nu stevig 
op tot een pakketje.   
A la minute: Frituur de loempia’s op 180ºC tot ze goudbruin zijn en laat ze uitlekken op keukenpapier. 
 

 
 
Zwijnshaas: Klaar de boter. Hak alle kruiden en de knoflook fijn en meng dit met 
citroen/sinaasappelrasp. Strooi dit op een vel aluminiumfolie en rol de zwijnshaas hierin. Zet koel weg. 
1/2 uur voor de presentatie: Maak de haas schoon, dep het droog met keukenpapier en bind het vlees 
op zodat het egaal van dikte wordt. Bak de zwijnshaas in ruim geklaarde boter en olie aan alle kanten 
goed bruin en zorg dat het vlees van binnen mooi rosé blijft. Laat het 10 minuten rusten in alufolie op 
een rooster boven een pan en prik onderin gaatjes zodat het vocht weg kan lopen. 
 
 

 
 
 
Pastinaken: Schil de pastinaken, snijd ze over de lengte in 4 kwarten. Bak ze in wat ganzenvet en voeg 
daarna de rest van het ganzenvet toe. Laat doorgaren op 70ºC tot ze beetgaar zijn. Zet warm weg. (Zeef 
het ganzenvet. Dit kan meerdere keren gebruikt worden). 
 

200 gr zuurkoolspek  
600 gr zuurkool  
3  sjalotten  
2 tn knoflook  
6  geplette jeneverbessen  
1 thl Karweizaad  
2 bl laurier  
200 ml water  
200 ml Noilly Prat  
1 el honing  
1 el crème fraîche  
24  loempiavellen  
  zonnebloemolie  
  wildzwijnshaas  
1 el salie, rozemarijn en 

citroentijm per soort 
 

3 tn knoflook  
10 gr peperkorrels  
20 gr zeezout  
½ el korianderkorrels  
1 el citroenrasp  
1 el sinaasappelrasp  
900 gr wildzwijnhaas  
150 gr boter  
  olijfolie  
  pastinaken  
200 gr pastinaken  
200 ml ganzenvet  
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  Mousseline   
Mousseline: Schil de aardappelen en de aardperen en snijd ze in stukjes. Kook ze samen in ruim water 
met zeezout tot ze gaar zijn. Wrijf door een fijne zeef. Breng de melk aan de kook, voeg deze bij de 
puree en roer er, vlak voor het uitserveren, de boter door met wat versgemalen peper.  
 
 
 
 
Jus: Hak de sjalotten en de knoflook fijn en kook deze samen met de port en gekneusde jeneverbessen 
tot de helft in. Voeg de kalfsfond en de ahornsiroop en laurierblaadjes toe en kook weer in tot de helft. 
Passeer door een doek en breng op smaak. 
Bind eventueel op tot gewenste dikte. 
Kook wat kalfjus in tot gelei en lak de zwijnshaas hiermee af. 
 
Presentatie:  
Trancheer de zwijnshaas in dunne plakjes en leg die in een rijtje midden op een warm groot bord. Leg er 
2 loempia naast. Plaats een gekonfijte pastinaak eronder en maak een streepje mousseline erboven. 
Nappeer het vlees met de jus. 
 
 
Wijnadvies: La Maestrelle 

500 gr Nicola aardappelen  
200 gr aardperen  
  zeezout  
250 ml melk  
200 gr boter  
  witte peper  
  Jus  
3  sjalotten  
3 tn knoflook  
300 ml rode port  
5  jeneverbessen  
600 ml kalfsfond  
20 ml ahornsiroop  
2 bl laurier  
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


