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VOORGERECHT: ZANDER MIT KRAUTER-RISOTTO BABYMANGOLD UND SALAMIFUND 

 
    Risotto:  

 Hak de sjalotjes klein en zweet ze aan in olie. 

 Doe de rijst bij de sjalotjes en laat ze kort mee zweten. 

 Blus af met witte wijn.  Doe onder voortdurend roeren beetje bij beetje hete bouillon erbij tot de 
risotto beetgaar is.  Wacht daarbij telkens tot het vocht geheel is opgenomen. Duurt in totaal ca. 25 
min. Haal de risotto uit de pan en laat afkoelen. 

 
Salamifond:  

 Snijd de salami, de tomaten, de prei de selderij klein en breng alles met de witte wijn en het water 
aan de kook.  

 Schep het schuim af. Kneus de peperkorrels. Voeg alle kruiden toe en laat alles 1 uur zachtjes 
koken. Mix de fond en passeer deze door een doek. Reduceer de fond tot de gewenste hoeveelheid 
en controleer de smaak. 

 
 
 
 
 
 
Kruidenpasta:  

 Snijd kervel, peterselie, bieslook en lavas zeer fijn en meng met wat olijfolie tot een smeuïge pasta.  

 Breng de pasta op smaak met citroensap en zout. 
 
 
 
Snoekbaars:  

 Controleer de filets op graten en kerf de huidzijde in. Bestrooi de filets rondom royaal met zeezout 
en peper. Olie de velzijde in en bak de vis à la minute in een droge pan op de velzijde stevig aan tot 
het vel krokant is. Niet forceren!  

75 g sjalotjes  
150 g risottorijst  
    olijfolie  
5 el witte wijn  
750 ml kalfsbouillon  
       
  Salamifond  
100 g salami  
2 st tomaten  
100 g prei  
1 stengel bleekselderij  
100 ml witte wijn  
1 li water  
1 tl witte peperkorrels  
2 tl mosterdzaadjes  
2 tl venkelzaadjes  
1 st laurierblad  
       
  kruiden:  
3 g kervelblaadjes  
3 g peterselieblaadjes  
3 g bieslook fijngesneden    
3  g lavasblaadjes   
1   beetje sap van een citroen  
    
12 st snoekbaarsfilets met vel   
     van 80 g per stuk  
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      Draai het vuur laag en laat nog even doorgaren. Voeg wat boter toe, draai de vis om en bak de 
vleeskant nog 10 sec. De vis moet net gaar en nog een beetje glanzig zijn.  

 
Groentes:  

 Was de groentes. Verwijder van de snijbiet een stukje van de steel, zorg dat je 5 blaadjes per bord 
hebt.  

 Verwijder de stelen van de wilde spinazie. Snipper het teentje knoflook ragfijn 

 A La minute: voeg de fijngesneden knoflook bij de spinazie en bak alles met een steek boter kort in 
een wok. Kruid met zout en een beetje peper. 

 
Presentatie: 

Meng de kruidenpasta door de risotto en warm de risotto op. Maak een royale spiegel saus op een 
zeer warm bord en leg daar voorzichtig een rozet in van 5 snijbietblaadjes. Plaats daarop, in het 
midden, een ring van ca. Ø 5 cm. Doe daar wat risotto in en vul aan met spinazie. Plaats de vis er met 
de vleeskant tegenaan. Halveer de salami, maak er rolletjes van en versier daarmee het torentje.   
 
Wijnadvies:  Grüner Veltliner 

       
    
    
250 gr snijbiet   
400 g wilde spinazie  
1 te knoflook  
    
       
    
    
    
    garnituur  
12 plakjes salami (ca.  80 mm rond)    
24 st houten prikkers   
       
       
      
       
     
    
    
    
    
    
    
    
   

 
 
 
 

 


