
Gegrilde hazenrug met knolselderij op de Big Green Egg 

Dit is een recept met veel ‘componenten’ maar je kunt bijna alles ruim van te voren maken!  
Je kunt ook elementen weglaten maar probeer ze dan een andere keer: ze zijn allemaal fantastisch! 
Geen stress dus, alleen genieten!  "#$%  

 

 

Wat heb je nodig? 

Hazenrugfilet 
1 ½ el. curry madras kruiden (kerrie) 
1 el. filterkoffie 

Algemeen: 
versgemalen zwarte peper 
zout 
olijfolie 
handjevol appelhoutsnippers 
truffelaardappeltjes 

Voor de sinaasappelolie  
5 biologische sinaasappels 
1 biologische limoen (schil geraspt) 
330 ml. arachide-olie 

Voor de knolselderij en het knolselderijschuim  
1 knolselderij 
500 ml. volle melk (om de knolselderijblokjes in te garen) 
500 ml. volle melk (om de knolselderijschillen in te laten trekken) 
500 ml. groentebouillon (om de knolselderijschillen in te laten trekken) 
100 gr. macadamianoten  
100 ml. volle melk (om de noten in te garen) 
handjevol extra macadamianoten om te roosteren 
geraspte schil van 1 biologische sinaasappel 
geraspte schil van 1 biologische limoen 

Voor de gegrilde spitskool:  
1 spitskool 
klontjes boter 
verse laurierblaadjes 
curry madras kruiden 

 

Wat moet je doen? 

Sinaasappelolie: (drie dagen van te voren) 
Schil de sinaasappels met een fijnschiller zo dun mogelijk (het witte van de sinaasappelschil is bitter 
en dat wil je niet) 



Verwarm de arachide-olie, voeg de sinaasappelschillen hier aan toe en laat  een dag of 2/3 trekken. 
Verwijder dan de schillen. 

 

Knolselderij roken: (dit kan dag van te voren) 
Steek de Big Green Egg aan en zorg voor een starttemperatuur van ca. 200 graden. 
(Zorg daarna dat de onderste schuif van je BGE ca. 1 ½ a 2 cm. openstaat en de bovenste ca. 4 mm.) 
Plaats dan een halve convectorsteen in je barbecue zodat je zowel direct als indirect kunt gaan 
koken.  
Week de houtsnippers ca. 10 minuten in water en strooi ze op de gloeiende houtskool (of plaats een 
bakje met de snippers). 
Was de knolselderij zorgvuldig en plaats op het rooster boven het indirecte deel van je barbecue. 
Rook de knolselderij ca. 20 minuten. Haal van de barbecue en zet apart. 

Knolselderijschuim: (dit kan dag van te voren) 
Schil de gerookte knolselderij. 
Verwarm 500 ml. melk en 500 ml. groentebouillon en laat de schillen hier om een zacht vuur 
minimaal een uur trekken. Zeef de schillen eruit en zet de vloeistof apart tot gebruik. 

Voor de knolselderij: (dit kan dag van te voren) 
Kook 100 gr. macadamianoten in 100 ml. melk tot de noten zacht zijn. 
Giet een beetje melk af en pureer de rest helemaal glad. 
Snijd twee plakken van ruim 1 cm. dik en leg (afgedekt) apart tot gebruik in de koelkast. 
Snijd de rest van de knolselderij in kleine blokjes. 
Gaar de blokjes in 500 ml. melk (eventueel met extra water: zorg dat de groente nét onder staat). 
Voeg aan de gare blokjes knolselderij de macadamiapuree toe en mix het geheel tot een gladde 
massa. Maak op smaak met peper en zout en zet apart tot gebruik. 

Rooster de rest van de macadamia-noten en hak grof. (Dit kan dag van te voren). Zet apart. 
 
Gegrilde spitskool: 
Snijd de spitskool in de lengte doormidden, snijd die helften nogmaals doormidden en herhaal 
nogmaals, zodat je ‘hapklare’ parten krijgt. 
Giet er olijfolie over en bestrooi met curry/madraspoeder en zout. Zet apart tot gebruik. 

 

Bereiden A la minute: 

Verhit een grilplaat op het indirecte deel van je barbecue met wat olijfolie en leg hier wat 
laurierblaadjes op. 
Leg hierop de parten spitskool en draai ze regelmatig voorzichtig om. Gril de kool tot ze beetgaar is.  
Haal van de barbecue, laat er wat klontjes boter over smelten en zet apart. (houd warm onder wat 
aluminiumfolie tot serveren). (Duur: ca. 20 minuten) 

Ondertussen: schil de truffelaardappels en kook gaar in een pannetje met wat zout. Houd warm tot 
serveren. (Duur: ca. 15 minuten) 

Bestrijk de plakken knolselderij met sinaasappelolie en gril ze af gedurende ca. 3 minuten per kant op 
200 graden. Bestrijk nogmaals met sinaasappelolie en bestrooi met sinaasappel- en limoenceste. 



Steek er eventueel leuke vormpjes uit en houd warm tot serveren. 
(Duur: ca. 6 minuten) 

Meng de koffie en de curry madras kruiden door elkaar en kruid hiermee de hazenrugfilet. 
Giet er wat olijfolie over en gril het vlees direct ca. 50 seconden per kant. 
Verplaats ze daarna naar het indirecte deel en gaar nog ca. 2 minuten en maak op smaak met wat 
gemalen zwarte peper en zout.  
(Duur: ca. 4 minuten) 

Verwarm de knolselderijpuree. 
 

Bordopmaak: 
Snijd de haas in plakjes. 
Doe wat knolselderij/notenpuree op een bord. 
Leg er parten gegrilde spitskool en stukken knolselderij bij. 
Bestrooi  de knolselderij met de gehakte noten. 
Leg het vlees erbij en verhit ondertussen de vloeistof van de gerookte knolselderijschillen. 
Schuim deze op het allerlaatste moment op met behulp van een staafmixer en schep dit schuim 
over de spitskool. 

 

“Ik zeg: maken die hap!” 

 

Ralph de Kok 
 
www.ralphdekok.nl 

www.barbecuepaleis.nl 

 

 

 
 
 


