
 

 
 
 

Haring Tartaar met een Twist 
Lunch-, Amuse-, Voorgerecht 2 personen 

 
Deze frisse haringtartaar met groene appel op mini-rötsti's heeft tv-kok  
Hugo Kennis, van 5 Uur Live op RTL4, voor ons gemaakt. Met dit  
restaurantwaardig voorgerecht verras je al je gasten aan tafel. 

minder dan 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 verse haringen 
▪ 2 bloemige aardappels (of 2 kant-en-klaar rösti-schijfjes) 
▪ ½ ui, gesnipperd 
▪ 1 ei  
▪ zonnebloemolie om in te bakken 
▪ ½ groene appel 
▪ 1 klein sjalotje, gesnipperd 
▪ 65 g crème fraîche 
▪ 2 takjes verse dragon 
▪ ½ el mierikswortel geraspt 
▪ ½ tl citroenrasp 
▪ boter 
▪ zeezout en peper, versgemalen 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de aardappels en pel de ui.  
2. Rasp de aardappelen en de ui met een rasp of keukenmachine fijn.  
3. Meng door elkaar samen met een ei, peper en zout. 
4. Verhit in een hapjespan een klont boter en een scheutje olie, leg hierin 2 kleine bolletjes van het 

aardappelmengsel en druk ze iets plat.  
5. Bak deze op middelhoog vuur in ongeveer 8 min gaar en bruin.  
6. Draai ze daarna voorzichtig om en bak nog 6 min. 
7. Snijd ondertussen de haring in mooie kleine blokjes.  
8. Snijd de ongeschilde groene appel is zeer kleine blokjes en sniper de sjalot ook fijn. 
9. Meng alles samen in een kom en voeg ½ el crème fraîche toe samen met de gesnipperde blaadjes van een 

takje dragon en houd 1 takje dragon over. 
10. Rasp nu een halve theelepel citroen zest en meng dit door de tartaar en breng op smaak met wat zout en 

peper. 
11. Meng nu de mierikswortel met een eetlepel citroensap door de rest van de crème fraîche en breng verder 

op smaak met zout en peper. 
12. Schep de rösti op een bordje.  
13. Neem een ringsteker of maak gewoon hoopje van de tartaar op de rösti. 
14. Maak af met een lepel van de mierikswortelcrème en garneer met wat blaadjes dragon. 
 
Bron: Visrecepten.nl 


