
HAZENRUG MET ROQUEFORTAARDAPPEL, GEGLACEERDE BIETJES  

EN ZOETE UIENCREME 

  saus   hazenrug 

1 st winterwortel 4  hazenruggen(8 filets) 

2 st uien    bietjes 

2 te knoflook 12 kl. bietjes 

5 dl rode wijn 2 st laurierblad  

1 st bouquet garni 2 st sjalotten 

1 li wildfond 4 el vocht van cornichons 

18 st cornichons(augurkjes) 2 tl dijonmosterd 

    roquefortaardappel   uiencrème 

8 st grote aardappels 6 st zoete uien 

3 dl room 50 gr crème fraîche 

150 gr roquefort 75 gr boter 

Mise en place: 

Hazenruggen: 

• Haal met een lepel de filets voorzichtig van de ruggen en zet afgedekt 

weg. Bewaar de karkassen en afsnijdsels. 

• Snijd de winterwortel in stukjes, de ui in ringen en snipper de 

knoflook. Maak een bouquet garni van 2 takjes tijm, een laurierblad 

en 4 takjes peterselie. 

• Snijd de karkassen aan stukken en braad aan in wat olie. Blus af met 

een borrelglaasje cognac. 

• Voeg de groenten toe, laat even mee stoven en blus af met de rode 

wijn en laat tot de helft inkoken. Voeg het bouqet garni toe en de 

wildfond. 

• Laat nu alles tot een derde inkoken en zeef de saus. 

• Filets kort om en om aanbakken in olijfolie, peper en zout erop, leg in 

een ovenschaal. Zet in een oven van 125 C tot een kerntemperatuur is 

bereikt van 55 C, laat 5 minuten rusten  

• Breng de saus op smaak met peper en zout en monteer met boter of 

beurre manié (half boter/half bloem). 

 

Bietjes: 

• Kook de bietjes geheel onder water met de laurier en de gesnipperde 

sjalot en iets zout gaar. Giet door een zeef en bewaar het vocht. 

• Laat ze wat afkoelen en pel de bietjes. Laat het vocht inkoken tot het 

bijna is verdampt, snij 4 blokjes uit iedere biet 

• Zweet de bietjes in roomboter wat aan en voeg het ingedampte 

bietensap en het vocht van de cornichons toe. Breng op smaak met 

mosterd, peper en zout. 
 

Uiencrème: 

• Plaats de uien in de schil rechtop in een kleine ovenschaal. Zet een 

uur lang in een oven van 200°C. 

• Verwijder de harde buitenkant en draai de uien fijn in de 

keukenmachine, roer er de crème fraîche en 75 gram boter door en 

breng op smaak met peper en zout. 
 

Roquefortaardappelen: 

• Schil de aardappelen en snijd ze in stukken van 3 cm hoog en steek 

deze rond uit met een glad stekertje van 3 cm. ( 2 pp) 

• Kook de room op met 100 gram van de kaas(hou 50 gram apart voor 

de garnering) en giet de room over de aardappelen in een kleine 

ovenschaal en dek af met aluminiumfolie. 

• Gaar de aardappelen in een oven van 150 °C ongeveer een half uur. 
 

Uitserveren: 

• Maak strepen op het bord met de uiencrème en leg er in een cirkel de 

getrancheerde hazenfilet op. 

• Zet tussen de filet de bietjes, drie gehalveerde cornichons en de 

aardappeltjes. Leg op de aardappeltjes een toefje roquefort. 

• Nappeer met de saus 

 

Wijnadvies: Maray Reserva Syrah2009 (Limari-Valley Chili) 


