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LAMELLENSALADE VAN TONG GRAVAD LAX EN BOERENHAM MET WITTEWIJNDRESSING 

  Ingrediënten:  Bereiding tong: 

 Knip de tongen bij (vinnen en staart eraf, vel aan beide zijdes) en leg ze in een ovenschaal of op een 
ovenplaat.  

 Bestrooi met peper en zout en besprenkel ze met olijfolie.  

 Laat  25 minuten garen in de stoomoven (op stand “hitte”) op 75 °C.  

 Neem de tongen uit de oven en leg ze op een schone snijplank.  

 Bewaar het vocht voor de dressing.  

 Fileer de tongen als ze nog warm zijn. Snijd elke filet door de helft. Leg de filets naast elkaar in een 
schaal en bedek met plasticfolie.  

 
Bereiding dressing en balsamico siroop:  

 Meng voor de dressing de witte wijn, de zonnebloemolie en de balsamico bianco met het 
vrijgekomen vocht van de vis.  

 Breng op smaak. 

 Meng voor de balsamicosiroop de balsamico rosso met de poedersuiker en laat inkoken tot 
sausdikte. 
 

 
Afwerking:  

 Portioneer de zalm in stukjes ter grootte van de sliptongfilets.  

 Beleg elke plak zalm met een toefje frisee sla en leg daar op een even groot plakje ham.  

 Leg telkens dakpansgewijs een plakje zalm met sla/ham op een vierkant bord en leg daarop een 
stukje lauwwarme slibtongfilet etc. 

 Leg op de kop een bolletje rucolasla gemengd met de in kwarten gesneden kerstomaatjes, maak de 
fsla aan met wat dressing. 

 Besprenkel de zalm/tong/ham met de dressing. 

 Garneer het bord naar keuze met een streep en/of wat druppels balsamicosiroop. 
 
 
Wijnadvies: H.Lun Sauvignon 2013 of Tohu Chardonnay 2013 
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  wittewijndressing  
3 el droge witte wijn  
4 el zonnebloemolie  
2 el balsamico bianco  
80 ml balsamico rosso  
2 el poedersuiker  
200 g gravad lax (zalm)  
75 g frisee sla  
75 g rucola sla  
150 g Zeeuwse boeren ham   
    gesneden  
12 st kerstomaatjes  
    
    
    
    
    
    


