
 
 

Wildkroketten op een rails van Boursin puree 

 

Benodigdheden: 2 hazenachterbouten, braadboter, 2 liter bruine fond, 2 glazen rode wijn,  

2 eetlepels geconcentreerde wildfond (Sligro), mirepoix, tijm, 2 teentjes knoflook. 

 

Salpicon van 200 gram margarine, 260 gram bloem, 1100 cc wildfond.  

Garnituur: 200 gram fijn gesneden gebakken lardons spek, 250 gram in zeer kleine stukken 

gesneden gebakken champignons, stukjes gestoofde haas, 1 bos gehakte kervel, smaakstoffen. 

Bloem, paneermeel, Anglaise van 8 eieren, zout, scheut olie. 

Aardappelpuree van 2 kg bonken, 100 gram roomboter, 1 pakje Boursin Fines Herbes,  

100 cc Crème Fraîche. Spuitzak. 2 doosjes Tahoon Cress. 

 

Werkwijze: Hazenbouten kruiden, sauteren, blussen met de bruine fond, rode wijn,  

2 eetlepels geconcentreerde wildfond, gefruite mirepoix, tijm, 2 teentjes knoflook.  

Aan de kook brengen en minstens 2 uren laten stoven.  

Gedeelte van het vocht gebruiken om een lekkere saus te maken. 

Bouten eruit halen, vlees ervan plukken en in kleine stukken snijden. Stoofvocht zeven.  

Zeer kleine stukjes spek en champignons kort bakken. Kervel fijn snijden. 

 

Salpicon maken door de margarine te smelten, bloem toevoegen en met de spatel vermengen. 

Even droog koken. Wildfond toevoegen, goed roeren met de garde en aan de kook brengen. 

Op smaak brengen en de kleine stukjes vlees, spek, champignons en kervel erdoor spatelen. 

Storten op een plank en laten afkoelen.  

Bloem op de werkbank strooien en met behulp van een kleine ijsknijper, 48 hoopjes maken. 

Door de bloem halen, modelleren tot een mini kroket, vervolgens door de anglaise halen en 

als laatste door de paneermeel (Chapelure). 

In de koelkast plaatsen en à la minute frituren. 



Aardappelen 20 minuten koken, pureren en verfijnen met boter, Boursin en indien nodig de 

Crème Fraîche tot een mooie gladde spuitbare puree. 

 

Opmaak: Op de warme borden, 2 strepen aardappelpuree dicht bij elkaar (rails) spuiten met 

er tussen in, de wildsaus. 

Op de puree, 2 gefrituurde kroketten leggen en garneren met de Tahoon Cress. 

 

 

 
 

Wijnsuggestie: 

  

MACON VILLAGES  FLORIERES  

 (afkomstig van Lugny Saone et Loire; Bourgogne, wijnhuis Cave de Lugny;13%, € 5,74 )  

 

Chardonnay is de meest beroemde witte wijn druif van de wereld en levert de mooiste witte 

Bourgognes. Ook is het een van de meest aangeplante variëteiten. Hoewel algemeen wordt 

erkend dat de beste uitingen van de druif zijn te vinden in Frankrijk, de VS en Australië. 

Samenstelling: 100% chardonnay 

Proefnotities: Heldere goudgele kleur.  

Er zijn talloze descriptoren voor de geuren en smaken van de Chardonnay. Aroma's van 

bloemen en 

fruit (hazelnoten, honing, acacia, citrusvruchten).Fruitige wijn. Gemeenschappelijke smaken 

variëren van boter en toast tot tropische noten van banaan, ananas en guave. Ook  wordt het 

vaak omschreven als het hebben van minerale eigenschappen.. 

Mâcon-wijnen zijn afkomstig van de meest zuidelijke percelen  in de Bourgogne en zijn 

kwaliteit is opmerkelijk voor goedkope witte chardonnays; in mijn ervaring zijn ze zacht en 

heerlijk.-  



Cave de Lugny Mâcon-Villages "Les Florières" is zeer complex op de neus - citroen crème, 

vanille, sappige appels, wilde bloemen, peren en natte varens. Peren mineralig in de mond, 

het is lekker, evenwichtig en verfrissend - een enerverende combinatie met een eenvoudig 

vis- of vleesgerecht. 

of als aperitief, hapjes, vis, kikkerbillen, escargots,gevogelte, asperges. 

Schenktemperatuur: 10 - 12°C  

 


