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Amuse: ZEEBAARS MET PITTIGE PAPRIKA, CHORIZO EN ZWARTE OLIJVEN, GEKONFIJTE AUBERGINE EN AUBERGINE CHIPS 
 
  Ingrediënten:  Aubergines: Verwarm de oven op 200°C. Bekleed een bakplaat met aluminiumfolie. Schil de 

aubergine met een dunschiller en verwijder boven- en onderkant. Snijd het vruchtvlees in 
blokjes. Doe de blokjes in een grote kom met de suiker, het citroensap, de gehakte knoflook en 
de tijmblaadjes. Meng en spreid de blokjes uit op de bakplaat. Dek af met een tweede laag 
folie. Zet nu 45-55 minuten in de oven en schep de aubergines 1 -2 maal om, tot ze erg zacht 
en licht gekarameliseerde zijn. Doe vervolgens de nog hete aubergines in een blender of 
keukenmachine en vermaal tot een grove puree. Schenk – terwijl de motor draait – er 
langzaam de hazelnootolie bij. Blijf mengen tot een gladde saus ontstaat.  
Indien nodig kook de puree vervolgens in een pan op hoog vuur zodat deze “droger” wordt. 
Voeg zeezout en peper naar smaak toe.  
Paprika: Verhit de olijfolie in een koekenpan en voeg de gepelde en gesnipperde rode uien, de 
in blokjes gesneden chorizo en de ras el hanout toe. Bak 3-4 minuten onder voortdurend 
roeren. Laat ondertussen de geroosterde paprika’s uitlekken en snijd in dunne repen.  
Roer de pittige tomaten ketchup en de gehalveerde en ontpitte olijven toe.  
 

Zeebaars:  
Snij het buik deel van de file’s en halveer de file’s . Controleer de filets op graten en verwijder 
deze zo nodig. Leg de vis afgedekt in de koelkast tot gebruik.  
 

Filodeeg: 
Leg 4 vel filodeeg op een bakplaat, bestrijk deze ruim met gesmolten boter en strooi er zwarte 
en witte sesamzaadjes op, bak hiervan een mooi krokantje in de oven. 
 

Serveer uit: 
Paprika: Doe de dunne repen paprika in de pan en verwarm voorzichtig nog enkele minuten en 
roer er de fijngehakte korianderblaadjes door.  
Zeebaars: Verhit de olie in een koekenpan. Bestrooi de zeebaars met peper en zout. Bak ze 
met het vel omlaag circa 2 minuten. Draai om en gaar nog 20 seconden.  
Leg een eetlepel van de gekonfijte aubergine in het midden van een warm bord. Leg hierop de 
zeebaarsfilet. Garneer met auberginechips en koriander. Serveer er de pittige paprika’s bij. 
 
Wijnadvies: Pouilly-Fumé 

  gekonfijte aubergines  
4 st Aubergines (groot)  
160 gr suiker  
60 ml citroensap  
2 tn knoflook   
hand  tijm (alle blaadjes)  
100 ml hazelnootolie  
  zeezout en peper  
   

pittige paprika: 
 

30 ml olijfolie  
2  rode uien  
125 gr verse chorizo  
1 thl ras el hanout  
200 gr zoete geroosterde paprika’s Uit pot 
2 el pittige tomatenketchup  
10 st zwarte olijven  
3 tk koriander   
6  zeebaarsfilets a 100 gr p stuk  
90 ml olijfolie  
  zeezout  
  zwarte peper  
    
4 vel filodeeg  
  Sesamzaad wit/zwart  
    
    
    

 


