
RAVIOLI VAN ZEEWOLF MET EEN MOUSSE VAN AVOCADO EN BEURRE 

BLANC MET BASILICUM 

 

 

Vulling     Mousse 

400 gram zeewolffilet  3 st avocado 

2 st eiwitten   schil en pit verwijderd 

2 t. knoflook  1 ½ st citroen (sap van) 

 15 cl koksroom  3 t. knoflook 

  pezo   18 drup. tabasco 

Pasta      3 eetl. gembersiroop 

300 gr bloem 

3 st eieren 

Beurre Blanc    Rouleau van avocado 

3 dl witte wijn     1 st avocado 

3 dl visfumet     ½ st citroen (sap van) 

1-2 st gesnipperde sjalot   10 gram agar agar 

9 st gekn. Peperkorrels    7 dl  kippenbouillon 

1 st vers (klein) laurierblad   (blokje) 

250 gram boter  

3 takjes verse basilicum: de blaadjes ervan 

 

Pasta: maak pasta deeg van 300 gram bloem, 3 eieren, een scheutje olie, 

zonodig een scheutje water en een snufje zout. Laat het deeg verpakt in 

plasticfolie  een uurtje rusten in de koeling. 

Vulling: Snijd de zeewolf fijn. Doe de vis in de mengkom van de 

keukenmachine. Voeg eiwit, knoflook, koksroom en één ijsblokje toe en 

draai tot een gladde farce. Breng op smaak met peper en zout. 

Mousse Doe voor de mousse alle Ingredienten in de keukenmachine, 

draai fijn, breng op smaak en bewaar in een spuitzak. 

Beurre Blanc: Kook voor de saus de wijn met de visbouillon en de 

aromaten in tot 1/4, passeer door een fijne zeef. 

Voeg vlak voor het uitserveren al roerend de in kleine stukjes gesneden 

en in de koelkast bewaarde koude boter toe aan de ingekookte saus.  

Breng de saus zo nodig op smaak met peper en/of zout.  

Basilicum: snijd de basilicumblaadjes in zeer fijne repen en bewaar tot 

gebruik in de koelkast. 

Rouleau van avocado: Pureer  de avocado, wrijf door een zeef, doe over 

in een maatbeker en voeg citroensap toe en zoveel bouillon dat de totale 

hoeveelheid 8 dl bedraagt. Breng de vloeistof over in een steelpan en 

voeg de agar agar toe, breng aan de kook en laat 3 minuten zachtjes 

doorkoken, breng op smaak met peper en zout. Giet de vloeistof op een 

met een silipat beklede bakplaat tot een maximale dikte van 2 mm en laat 

afkoelen. 

Snijd er stroken uit van 6 cm breed en uit deze stroken rechthoeken van 6 

bij 9 cm, spuit er een strook mousse op en rol op tot een rolletje van 6 cm 

breed en ca. 1,5 cm dik. Maak in totaal 24 rolletjes. 

Ravioli: rol de pasta uit tot dunne stroken ter breedte van de rol van de 

pastamachine. Leg niet te kleine hoopjes visfarce in het midden van een 

strook met een onderlinge afstand van ca 8 cm. Bestrijk met een kwastje 

rondom de vis de pasta met water. Leg een tweede strook over de eerste 

strook en druk met de vingers voorzichtig rondom de hoopjes farce de 

twee stroken pasta op elkaar. Steek vervolgens met een steker van 10 cm 

doorsnede de ravioli’s uit en druk nog even de rand rondom aan met een 

vork. Kook de ravioli’s in ruim water ca. 4 minuten (let op het garen van 

de vis is bepalend, niet het garen van de pasta). 

 

Presentatie: Leg de warme ravioli linksboven op een vierkant warm bord, 

plaats twee rouleau’s rechtsonder naast elkaar op het bord. Schenk wat 

saus over de diagonaal van het bord. Plaats rechts naast de ravioli 3 dotjes 

mousse en garneer met wat in dunne repen gesneden basilicum over de 

ravioli. 

 

Wijnadvies: Delphine de Margon 

 

 

 

 


