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HOOFDGERECHT: LONGHAAS - KAPUNATA - AARDAPPELSCHUIM 

 
  Ingrediënten:  Bereiding longhaas: 

 Snijd de longhaas in de lengte langs de zeen (spier) in het midden door, zodat er 2 mooie haasjes 
overblijven (gebruik de parures voor de saus); 

 Meng de kruiden door elkaar en wrijf ze in een vijzel zeer fijn; passeer dan door een fijne zeef; 

 Wrijf de longhaas aan alle kanten in met de olijfolie vervolgens met het specerijenmengsel; laat 
minimaal 15 minuten intrekken;  

 Stook de Big Green Egg op tot 250 °C;  

 Leg het vlees op de BGE en schroei in maximaal 10 minuten beide zijden mooi bruin aan; keer 
het vlees hierbij regelmatig; 

 Laat nu rusten tot voorbereiding uitserveren;  
o dit om de vleessappen de kans te geven om zich te zetten (zet niet koel weg). 

Bereiding kapunata: 

 Rooster de paprika’s op de BGE tot ze aan alle kanten zwart geblakerd zijn;  

 Stop de paprika’s nu in een plastic zak en laat het velletje los komen;  

 Snijd dikke plakken van ongeveer 8 mm van de aubergine en rooster ook even kort aan op de 
BGE aan beide zijden; 

 Rooster ook de knoflook en de sjalot in een vuurvaste schaal, ingesmeerd met wat olijfolie; zorg 
wel dat de knoflook en de sjalot niet verbranden (eventueel afdekken met folie);  

 Ontvel nu de paprika’s en vang het sap uit de paprika’s op en bewaar; 

 Snijd van alle groeten nu een fijne brunoise van ongeveer 4 mm (verwijder eventueel de 
zaadlijsten van de aubergine;  

 Meng nu alle ingrediënten door elkaar, voeg het sap van de paprika’s toe en kruid af met peper 
en zout; 

 Dit gerecht kan zowel als koude of warme salade worden doorgegeven. 
Bereiding saus:  

 Bak de parures van het vlees aan in een sauspan en voeg de sjalotten, knoflook en tijm toe;  

 Blus af met rode wijn en laat inkoken; Als de rode wijn bijna is ingekookt voeg de runderbouillon 
toe en laat deze tot 2/3 inkoken;  

 Zeef de inhoud van de pan door een fijne zeef; zet weg tot voorbereiden uitserveren; 
 

  Longhaas  
1 stuks longhaas  
3 tl gerookte paprikapoeder   
2 tl zwarte peper   
1 tl chilivlokken  
3 tl venkelzaad  
30 ml olijfolie   
    
    
  Kapunata  
1  aubergine  
3 st rode paprika  
3 st gele paprika  
2 st sjalot  
2 tn knoflook   
  peper en zout   
    
    
    

    

  Saus  

  parures (afsnijdsel van het vlees)  

200 ml rode wijn  

2 st sjalot  

2 tn knoflook  

2 takjes tijm   

900 ml runderbouillon   

  koude boter 100 – 150 g  
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  Aardappelschuim  Bereiding aardappelschuim: 

 Week de houtsnippers zo lang mogelijk in water; 

 Verwarm de BGE tot 100 °C.  

 Schil de aardappelen en kook ze in licht gezouten water, giet af en vang het kookvocht op;  

 Wrijf de aardappelen door een Passe-vite (= roerzeef); 

 Doe de boter in een ovenschaal;  

 Strooi de geweekte houtsnippers nu over de gloeiende houtskool; 

 Plaats de Convector met de pootjes naar beneden in de BGE, Zet het schaaltje met boter op de 
convector en sluit de deksel en rook de boter ongeveer 15 minuten; 

 Neem de boter uit de BGE; 

 Meng de boter, de room en maximaal 200 ml van het kookvocht door de fijngewreven  
aardappelen; 

 Breng op smaak met fijn zout en peper; Meng de massa nog eens goed in de Magimix en zeef; 

 Doe het mengsel in een sifon en vul met 2 patronen (controleer?) 

 Zet weg tot gebruik in een warm water bak van 70 °C.  
Bereiding krokantje: 

 Smelt de boter en meng alle ingrediënten door elkaar; 

 Doe het beslag in een spuitzak met een fijne spuitmond; 

 Neem een bakplaat bekleed met boterpapier; 

 Spuit nu in een wild verband over de plaat wat slierten,zorg wel dat er geen  grote hopen beslag 
op elkaar komen; 

 Bak goudbruin af in een oven van 180 °C.   
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Zorg voor warme borden naar eigen inzicht;  

 Zorg dat de BGE op 200 °C staat; 

 Gaar de longhaas in de BGE verder af tot een kerntemperatuur van net boven de 50 °C en keer 
een paar keer; 

 Warm de saus op en werk af met koude boter doormiddel van een staafmixer en breng op 
smaak met peper en zout; bind zo nodig met wat xantana. 

 Voor een warme kapunata zet deze dan even in de BGE of heel even in een gloeiend hete wok; 

 Breek het krokantje; dit hoeft niet in gelijke stukken. 

900 g kruimige aardappelen  

210 g boter  

450 ml room  

200 ml aardappelkookvocht  

2 handen houtsnippers   

  peper en zout   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Bereiding krokantje  

100 g poedersuiker  

70 g gezeefde bloem  

60 g gesmolten boter  

3  eiwitten  

1 – ½  st gemalen chili  

  iets zout  

    

    

    

    

    

  koude boter naar smaak  

  peper en zout   

  zn. Xantana  
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    Uitserveren: 

 Haal de longhaas uit de BGE laat even een paar minuten rusten en keer om; 

 Haal de borden uit de warmkast; 

 Spuit het aardappelschuim in een mooie vorm op het bord; 

 De kapunata naar eigen inzicht bij warme bereiding eventueel tegen het gerecht; koud zeker 
niet! 

 Trancheer nu het vlees dwars op de draad in mooie dunne plakkenen verdeel over de borden en 
kruid zo nodig af met fleur de sel; 

 Druppel op een speelse manier de saus over de borden. 

 Werk af met het krokantje. 
 
 
Wijnadvies: Mo Reserva Tollo Montepolciano d’Ambruzzo 
 
 
 
 
 
 
Informatie: 
KAPUNATA = een ratatouille echter zonder tomaat 
LONGHAAS: Komt van de achtervoet , onder de dunne lende. De longhaas is de spier van het rund 
die de longen laat bewegen. Eigenlijk gaat het om een onderdeel van het middenrif :twee kleinere 
spieren in een V-vorm, die met elkaar verbonden zijn door een sterk vlies of membraam. 
Longhaas wordt ook wel verward met de jodenhaas maar deze komt uit een ander gedeelte van het 
rund. 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


