
Zuurkoolstamppot met hazenrugfilet  
Hoofdgerecht 2 personen 

 

 35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 500 g kruimige aardappel  
▪ 250 g vatverse zuurkool  
▪ 25 g gedroogde cranberry's  
▪ 50 g magere spekblokjes  
▪ 258 g walnoten  
▪ 3 takjes rozemarijn  
▪ 200 g hazenrugfilets  
▪ 25 g boter  
▪ 50 g zachte geitenkaas  
▪ 1 el honing 
 
Materiaal: pureestamper + cocktailprikkers 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Halveer de aardappelen en kook ze in een laagje water in ca. 20 minuten gaar. 
2. Breng de zuurkool en de cranberry's met een klein beetje koud water aan de kook en laat op laag vuur ca. 

20 minuten zachtjes koken. 
3. Bak de spekblokjes in een droge koekenpan op laag vuur zachtjes uit. 
4. Hak de walnoten grof. 
5. Vouw de dunne uiteinden van de hazenrugfilets over het dikkere gedeelte en prik ze vast met een 

cocktailprikker. 
6. Rits de blaadjes van 1 takje rozemarijn en hak deze fijn (houd de rest apart voor de garnering). 
7. Verhit de boter in een grote koekenpan en bak hierin de hazenrugfilet 8-10 minuten rondom bruin en naar 

keuze medium of doorbakken. 
8. Bak de gehakte rozemarijn de laatste 2 minuten mee met de hazenrugfilet. 
9. Bestrooi de haasfilets met wat peper en zout. 
10. Haal ze uit de pan en wikkel ze in aluminiumfolie, dek af met een schone theedoek en laat ze even rusten. 
11. Giet de aardappelen en zuurkool af. 
12. Stamp ze fijn en roer de uitgebakken spekjes, de walnoten, de helft van de geitenkaas en de honing 

erdoor. 
13. Verwijder de cocktailprikkers en snijd het vlees in plakjes. 
14. Verdeel de zuurkool over warme borden, leg het vlees ernaast en verkruimel de rest van de kaas over de 

stamppot. 
15. Leg de takjes rozemarijn op de plakjes hazenrugfilet. 
 
TIP 1: Vervang de zachte geitenkaas door fetakaas of door geraspte oude kaas. 
 
TIP 2: In plaats van gebakken hazenrugfilet is het heerlijk om bij deze stamppot suddervlees te serveren. 


