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AMUSE: GEROOKTE FOREL MET MIERIKSWORTELSAUS 

   Ingrediënten   Bereiding forel: 

 Steek de BGE aan, laat even goed doorbranden, laat de temperatuur dalen tot ca 100 °C en voeg 
natte houtsnippers toe juist voor het plaatsen van de vis in de BGE; ; Plaats vervolgens de 
convector in de BGE met de pootjes omhoog > hierop past het rooster en daarop plaats men de 
natte plank. Zie bolletje hieronder van dit item: 

 Neem een schaaltje, vul met houtsnippers en week zo lang mogelijk tot start roken! 

 Maak de forellen schoon, de kop blijft eraan; 
 Dep de forellen goed droog; 
 Wrijf de forellen aan de binnenzijde in met de viskruiden, peper en indien nodig wat zout; 
 Rook de forellen op een natte houten plank gedurende 25 a 30 minuten;  

o Let op dat de temperatuur niet te hoog oploopt! Dan is de vis te gaar en niet gerookt 
genoeg en dan kan de plank gaan branden! 

Bereiding mierikswortelsaus: 

 Maak een saus van vers geraspte mierikswortel *), fijn gesnipperde sjalot en peterselie en zure 
room. 

 Maak de saus op smaak met peper en zout 
*)   indien er geen verse mierikswortel is, kan gebruik worden gemaakt van de geraspte       
mierikswortel uit een potje  

 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Haal de forellen uit de BGE, haal het velletje er nu voorzicht af en fileer ze. 
 Fileren betekent alle graten eruit! ook de kleine graatjes. 

 Bruin brood roosteren. 
 
Uitserveren: 

 Leg op een bord een ¼ deel van de forel met een streep mierikswortelsaus. 
 Snij de toast diagonaal door en versier de forel met een toefje groen. 
 
Wijnadvies: Pinot Blanc 

  Forel  

3  verse forellen  

  peper en zout   

  viskruiden  

    
    
    
    

    

  Mierikswortelsaus  

3 el geraspte verse mierikswortel  
1  sjalot  
2 el gehakte peterselie   
  zure room (naar behoefte) 

peper en zout 
 

 

  peper en zout  

    

    

    

6 sneetjes bruin brood  

    

    

    

    

    

    

    

    


