
ZALMFORELTARTAAR MET KOMKOMMERKRANS KWARTELEI EN 

GEKOELDE GAZPACHODRESSING 

 

Marinade    Foreltartaar  

250 ml olijfolie    900 gr  verse zalmforel filets zonder vel 

1 limoenen    300 gr  groene asperges  

¼ bos Dragon    ½   komkommer  

¼ bos basilicum     

1 teen knoflook  

 

Ansjovismayonaise  

2 eierdooiers  

1 el witte wijn azijn  

1 el grove mosterd  

1/2 blik ansjovis op olie uitgelekt en grof gehakt  

¼ bos basilicum gehakt  

150 ml olijfolie  

 

Gazpachodressing   Garnituur  

2 tenen knoflook   12 kwarteleitjes (2 min koken )  

4 pomedoritomaten   1 komkommer  

3 el witte wijnazijn    Gemengde sla en kruiden  

1 el rietsuiker    1 potje viseitjes  

250 ml olijfolie     

Zout/citroensap  

   

Marinade  

Maak eerst de marinade, hak de kruiden fijn, pers de knoflook en meng 

alles door elkaar. Leg hierin de zalmforelfilets en zet het geheel een uur in 

de koeling.  

Schil de ondereinden van de asperges, snij het onderste droge stukje eraf 

en kook de asperges beetgaar, goed laten uitlekken en daarna brunoise 

snijden.  

Komkommer schillen, halveren en zaad verwijderen, komkommer 

brunoise snijden.  

Ansjovismayonaise  

Alle ingrediënten m.u.v. de olie en het water in blender of keukenmachine 

goed mengen, al draaiende eerst druppel voor druppel en later met een 

klein straaltje de olie bijvoegen.  

Daarna eventueel wat warm water toevoegen tot de mayonaise glad en 

dik is.  

Op smaak maken met pezo.  

Tartaar  

Filets uit de marinade halen, droogdeppen en in blokjes van 1x1 cm 

snijden, mengen met de komkommer en de asperges, de mayonaise er 

doorheen scheppen en op smaak maken met pezo.  

Gazpachodressing  

Het vel van de tomaten verwijderen, het  zaad er uit halen en grof hakken. 

 Alle ingrediënten m.u.v. de olijfolie in een blender fijn draaien en net als 

bij de mayonaise de olie toevoegen tot er een gladde dressing ontstaat.  

Passeer door een zeef en in de koeling zetten.  

Afwerking  

Mooi rondje tartaar midden op het bord maken ( ring), halveer de 

komkommer (niet schillen), zaad verwijderen op mandoline flinterdunne 

plakjes snijden,  

Gemengde sla en kruiden aanmaken met een dressing.  

Schik de komkommer in een overlappende cirkel op de tartaar, hierop de 

sla en kruiden en daar weer bovenop het kwartelei, op het ei wat kaviaar 

en een takje (wat over is van de kruiden).  

Schep de gekoelde gazpachodressing op het bord om de tartaar. 

Wijnadvies: St. Veran 


