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VOORGERECHT 1: Zalm met Boudran-saus & aardappelen & geroosterde groenten 

  ingrediënten Bereiding zalm: 

 Fileer de zalm en snijd de zalm in gelijke stukken van ongeveer 75 gram p.p. 

 Betrooi de zalm licht met peper en zout; 

 Verdeel de stukken zalm naast elkaar in verschillende vacumeerzakken (sla hierbij altijd 1/3 van 
de bovenkant van de zak om, zodat de bovenzijde na het vullen altijd schoon en droog is); 

 Doe in elke zak een gedeelte van de olijfolie (bij 2 zakken 60 ml. per zak etc.) en voeg hierna 
nog wat (circa 3) klontjes boter (kamertemperatuur) per zak toe. 

 Vacumeer de zakken en leg in de koeling tot gebruik. 

 Vul de Sous-vide met warm water van ongeveer 50 °C. en breng de Sous-vide minimaal 20 
minuten voor het uitserveren op de juiste temperatuur van 50 °C 

Bereiding Bois Boudran-saus: 

 Fruit de zeer fijn gesnipperde sjalotten in wat olijfolie gedurende 5-8 minuten zonder te kleuren 

 Doe de ketchup, azijn, worcestersaus, lichte sojasaus, mosterd en olie in een kom en meng 
goed met een garde; 

 Voeg de gare sjalotten incl. de olijfolie toe aan de saus met de zeer fijn gesnipperde 
dragonblaadjes en platte peterselie; 

 Breng op smaak – zo nodig – met wat peper en zout en/of was tabasco; 

 De saus moet dik vloeibaar zijn; dus voeg zo nodig iets bouillon of water toe;  
 
Bereiding aardappelen: 

 Doe de geschilde aardappelen en de gekneusde tenen knoflook in een pan en giet er water op 
tot ze net onderstaan en voeg zout naar smaak toe; 

 Breng het water aan de kook en kook de aardappelen op laag vuur gaar; 

 Bak intussen de gesnipperde sjalotten in wat olie tot ze glazig zijn (niet bruin!); 

 Giet de aardappelen af en haal de look uit de aardappelen; 

 Giet de sjalotten met de olijfolie er overheen, voeg mosterd en azijn toe en prak de 
aardappelen in grove stukken (met een vork want er mag geen echte puree ontstaan); 

 Breng de aardappelen nu op smaak met flink wat zeezout en zwarte peper; 

 Hak de kruiden en roer ze eveneens door de aardappelmassa; 

 Serveer warm of op kamertemperatuur! 

1  st  zalm vuil 1200 – 1400 gram 
  voor 12 stukjes van 75 gram 
120 ml goede olijfolie (Picudo) 
  peper en zout  
   
   
  Bois Boudran-saus: 
345 g tomatenketchup 
45 ml sherryazijn 
25 ml worcestersaus 
15 ml lichte sojasaus 
15 g  Dijon mosterd 
150 ml goede olijfolie (Picudo) 
350 g sjalotten 
40 g dragonblaadjes 
30 g platte peterselie 
  peper en zout  
  chilisaus zn 
  Aardappelen: 
1200 g mooie aardappelen 
8 tn knoflook  
8  sjalotten zeer fijn gesnipperd 
200 ml goede olijfolie (Picudo) 
3 thl grove mosterd 
25 ml witte wijnazijn 
  zeezout en zwarte peper 
15 g platte peterselie(blaadjes) 
15 g bieslook 
8 g dragonblaadjes 
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  Groenten & dressing:  
Bereiding groenten: 

 Was de courgettes en snijd ze op een mandoline in lengteplakjes van enkele millimeters 
(snijmachine 12); voldoende dik om te grillen. 

 Meng wat olijfolie met vergemalen peper en zout en smeer hiermee de plakken courgette in; 

 Halveer de kerstomaatjes, bestrooi met peper en zet afgedekt weg tot gebruik; 

 Maak een vinaigrette van  de olijfolie met de witte wijnazijn en de versgemalen zwarte peper 
en zout; (de vinaigrette moet iets zurig smaken) 

 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 20 minuten voor het uitserveren worden de gevacumeerde zalmmoten in het Sous-Vide-
apparaat geplaatst;  

 Warm de aardappelen op en zet de (warme) saus klaar; 

 Rooster ruim op tijd de courgette op de grilplaat en zet warm weg; 

 Bak de zalm op de velzijde in een zeer hete droge pan 30 seconden en vervolgens even op de 
vleeskant. Let op: niet te lang i.v.m. te ver doorgaren!  

 
Uitserveren: 

 Maak een spiegel van de saus op het voorverwarmde bord; 

 Leg hierop wat aardappel (eventueel in een vorm) en plaats hier bovenop de gebakken zalm 
met de krokante velzijde omhoog; 

 Werk af met de geroosterde lauwwarme courgette;  

 Maak eventueel af met een takje platte peterselie en/of dragon. 
 
Wijnadvies: Chivite Chardonnay of Belleruche Côtes du Rhône (alternatief) 
 
 
 
 

1    courgette – geel 
1   courgette - groen 
250 g smaakvolle kerstomaatjes 
  goede olijfolie  
  peper en zout  
  Dressing:  
60 ml olijfolie 
20 ml witte wijnazijn  
  peper en zout  
   
   
   
   
   
   
   
  Afwerking: 
  dragon blaadjes 
  peterselieblaadjes  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


