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VOORGERECHT: KABELJAUW – TAPIJTSCHELPEN – SALADE - PETERSELIE 

  ingrediënten Bereiding tapijtschelpen: 

 Was de tapijtschelpen onder stromend koud water; 

 Kruid de olie met vers gemalen peper, de fijngesnipperde knoflook en sjalot; 

 Zet de tapijtschelpen daarna aan in de olijfolie; 

 Blus de schelpen met de witte wijn, voeg de gekneusde peterselie (dus niet fijn snijden) toe en 
plaats deksel op de pan tot de tapijtschelpen gaar zijn;  

 Controleer frequent op gaarheid; laat ze daarna uitlekken op een vergiet:  
o BEWAAR het VOCHT!! LAAT de tapijtschelpen in hun schelpen en zet afgedekt weg!!!!  

Bereiding kabeljauw:  

 Fileer de kabeljauw aan een zijde. Leg de vis met graat goed afgedekt terug in de koelkast voor 
de volgende groep. Portioneer de kabeljauw en laat op kamertemperatuur komen; kruid met 
peper en zout; Zie verder opmerking onderaan dit recept. 

 Breng het vocht van de tapijtschelpen aan de kook in een passende pan i.v.m. de hoeveelheid 
vocht, en leg de kabeljauw in dit vocht; laat opnieuw aan de kook komen; haal direct van het 
vuur en laat de kabeljauw in het vocht langzaam garen. Check na 8 - 15 minuten de gaarheid; 
draai de vis eventueel om als deze niet geheel onder het vocht staat. 

o Als de lamellen van elkaar gaan en de vis nog prachtig “glazig” is, is de vis gaar. 

 Haal nu de vis uit het vocht, bestrooi met fleur de sel en verfris met citroensap naar smaak. 

 Zet afgedekt weg tot gebruik.  BEWAAR OPNIEUW HET VOCHT!! 
Bereiding geprakte aardappel: 

 Was de aardappelen, prik enkele gaatjes in de schil en kook de aardappelen in de schil gaar in 
water met zout, tijm, rozemarijn en knoflook; 

 Als de aardappelen gaar zijn en iets afgekoeld: verwijder de schil en prak de aardappelen; 

 Breng op smaak met fleur de sel, een scheut olijfolie extra vergine en wat citroensap en –rasp. 
Bereiding peterseliecrème: 

 Doe de peterselie, kippenfond, eiwit, sushiazijn, xantana, citroensap, peper en zout in de 
blender of met de Bamix en draai glad, bind dan de massa met halfom olijfolie en maïsolie dat 
je langzaam erbij giet. Mogelijk is minder olie ook voldoende. 

 
 

  Tapijtschelpen 
1000 g tapijtschelpen 
100 ml olijfolie  
  peper 
2 tn knoflook + 1 sjalot 
400 ml witte wijn droog 
¼  bosje peterselie  
  Kabeljauw 
600 g kabeljauw 
  peper en zout  
  fleur de sel  
1  citroensap (rasp etc. zie 

aardappel ) 
  Geprakte aardappel 
600 g aardappel 
  zout 
  tijm en rozemarijn 
1 tn knoflook 
  fleur de sel 
  olijfolie extra vergine  
  citroensap en -rasp 
  Peterseliecrème  
½  bos peterselie 
50 g kippenfond 
30 g eiwit 
2,2 g xantana 
25 g sushiazijn 
1  citroen sap ervan 
  peper en zout  
250 ml olijfolie /maïsolie  (halfom) 
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  Salade  
Bereiding appel- venkelsalade: 

 Vlak voor het uitserveren i.v.m. verkleuren: Meng de in zeer kleine brunoise gesneden 
geschilde appel, met de dun gesneden venkel (op mandoline of snijmachine) en de zeer fijn 
gesneden sjalot(jes); 

 Maak de salade aan met de dressing van de olijfolie, sushiazijn en peper en zout; 
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Krupuk: verwarm de frituurpan tot 180 °C en bak hierin de in 12 porties gebroken 2-3 vellen 
krupuk udang. 

 Aardappel: verwarm de geprakte aardappel tot lauwwarm; 

 Vis: verwarm de kabeljauw in een oven op 50 °C. Zet de tapijtschelpen in de schelp klaar 

 Salade: zet de salade klaar; 

 Lente-uitjes:  Was de lente-uitjes. Verwijder het groene gedeelte van de lente-uitjes, snijd het 
groen in sliertjes en bankcheer de sliertjes beetgaar; zet op ijswater en gaar vervolgens het wit 
(in 12 stukken gesneden) kort in het vocht van de tapijtschelpen/kabeljauw en houd warm; 

 Doe de peterseliecrème in een spuitzak; 
 
Uitserveren: 

1. Leg onderin een licht verwarmd diep bord wat geprakte aardappel,  
2. Daarop de appel- venkelsalade,  
3. Verdeel nu de lauwwarme kabeljauw en de tapijtschelpen mooi over het bord; 
4. Werk af met de lente-uitjes (groen en wit)  
5. Spuit dopjes peterseliecrème mooi verdeeld over het bord en werk af met een stukje 

krupuk. 
 
Wijnadvies:  
 
Noot: Indien een groep kookt op een dag dat er de volgende dag niet gekookt wordt, dan dient 
de overgebleven kabeljauw te worden ingevroren.  
 

1  groene appel 
1  grote venkel 
1  sjalot of 2 kleine 
60 ml olijfolie extra vergine  
15 ml sushiazijn 
  peper en zout  
   
2-3 st krupuk udang (groot) 
   
   
1 bosje lente-uitjes  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


