
HAZENRUG EN –BOUT IN RAGOUT MET SHUANPEPERSAUS EN OOSTERSE 

RATATOUILE 

 

3   hazenruggen (heel)  3   paprika’s  

4  hazenbouten  (1  rood, 1  geel, 1 groen 

2  st wortelen  1 st groene courgette 

2 st uien   1 st gele courgette 

1  kruidenbouquet ½  ananas 

5 dl rode wijn  2 st rode uien 

2 dl bruine fond  1 bos selderie 

                            bouten   1 bos peterselie 

1 dl cognac   2 tl vijfkruidenpoeder 

3 dl rode wijn  1 st rode peper 

1 st kruidenboeket 

 

(Snel beginnen met de basissaus om zo snel mogelijk een fond te hebben 

voor het garen van de bouten, daarom de karkassen zo klein mogelijk 

maken omdat dan zeer snel de smaken los komen) 

Basissaus: 

Hak de karkassen fijn en stoof ze samen met de mirepoix van wortel en ui 

in olijfolie in een grote braadpan. 

Voeg een kruidenbouquet(peterselie, selderie, tijm, laurier) toe. 

Blus af met de rode wijn en de bruine fond, vul aan met wat water tot het 

geheel net onder staat en laat zo lang mogelijk reduceren. (1½ à 2 uur) 

 

Bouten 

Bak de bouten aan in olijfolie en flambeer met cognac. 

Voeg rode wijn toe en een kruidenbouquet(peterselie, selderie, tijm, 

laurier). 

Voeg na een kwartier alvast wat van de basissaus toe en herhaal dit 

tweemaal telkens om het kwartier, laat de basissaus zo lang mogelijk 

verder trekken en laat de bouten zo lang (tot bijna aan de kook) garen tot 

ze zacht zijn (ca 1 uur). 

Haal het vlees van de bouten en pluk het fijn met behulp van twee vorken. 

Meng met een beetje saus en breng verder op smaak met Sichuanpeper, 

zout en voeg voor de smeuiigheid wat cremefraiche toe. 

Zeef de basissaus die over is en laat flink inkoken tot hij wat indikt. Vlak 

voor het opdienen zonodig opschuimen met koude boter mbh van de 

bamix. 

 

Ratatouille 

Snijd de parika’s, de courgettes, de rode uien en de ananas in een fijne 

brunoise (4 x 4 mm). 

Ontdoe het pepertje van de pitjes (handen goed wassen en niet in de ogen 

wrijven, zeer irriterend). Snijd ¼ (of indien gewenst meer) zeer fijn. 

Fruit de brunoise in een scheutje olie en breng op smaak met zout en het 

vijfkruidenpoeder. Voeg vlak voor het uitserveren de gehakte peterselie 

toe. 

 

Filets 

Bak de filets op een hevig vuur tot ze mooi rosé zijn laat even rusten en snij 

ze in nootjes. 

 

Presentatie 

Warm het boutenvlees en de ratatouile op in de magnetron. 

Neem ronde voorverwarmde borden en leg hierop aan de linksboven een 

ring met het geplukte boutenvlees. 

Leg in het midden een diagonale streep van de brunoise en leg rechts een 

paar nootjes gebraden hazenrug. Napeer wat saus rondom het 

boutenvlees. 

 

 

Wijnadvies: Révélation of Vacqueras 

 

 

 

 


