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Tussengerecht: RODE MUL RISOTTO MET GEROOKTE PALING, AUBERGINEKAVIAAR EN EEN VINAIGRETTE VAN ZURING MET BALSAMICO 
  Ingrediënten:  Rode mul: de rode mul ontschubben, fileren en de graadjes verwijderen. De filets verdelen in 12 

gelijke porties. Koel wegzetten. 
 
Auberginekaviaar: de aubergines wassen en in fijne brunoise snijden (ca. 6 x 6 mm).De sjalot fijn 
snipperen en aanfruiten in wat roomboter. De fijngesneden knoflook en suiker toevoegen en 
blussen met de acetico Balsamico. De aubergineblokjes toevoegen en het geheel zachtjes  laten 
doorkoken totdat het vocht verdampt is. De aubergine kaviaar op smaak brengen met zout en 
versgemalen peper. 
 
Risotto: de sjalotjes fijn snipperen en aanzetten in olijfolie. De Arborio rijst toevoegen en onder 
voortdurend omscheppen glazig laten worden. Na de witte wijn toevoegen en onder voortdurend 
roeren laten opnemen in de rijst “knispert”. Nu, al roerend, scheut voor scheut de bouillon 
toevoegen tot de rijst beetgaar is. (Bereiding a la minute!!) 
De gerookte paling in fijne dobbelsteentjes snijden en mengen met de crème fraîche en de 
fijngesneden dille. Zet apart. 
 
Zuringvinaigrette: de zuring en basilicum blaadjes plukken, 5 seconden onderdompelen in kokend 
water en onmiddellijk laten schrikken in ijswater. De blaadjes uitknijpen en met de overige 
ingrediënten mengen in de blender tot een gladde emulsie. De vinaigrette door een fijne zeef 
drukken. 
 
Afwerken: De mulfilets aan de velkant bestrooien met wat bloem en het vel er goed mee inwrijven.  
De mul in de geklaarde boter in een (tefal)pan in enkele minuten krokant bakken. Warm houden. 

 Een ring vullen met risotto en daarop de palingtartaar leggen. De ring voorzichtig verwijderen.  

 Maak een quenelle van de auberginetartaar op de borden,  

 leg de mulfilet op de risottocilinder of elders op het bord .  

 De vinaigrette rondom de vis napperen en de mul besprenkelen met wat balsamico. 
 
Wijnadvies: Pouilly Fumé 

2 kg rode mul  
       
1 st aubergines  
75 ml balsamicoazijn   
20 gr bruine suiker  
20 gr roomboter  
1 te knoflook  
1 st sjalot  
    
200 gr arborio  
2 st sjalot  
100 ml witte wijn  
400 ml kippenbouillon  
250 gr gerookte paling  
2 eetl crème fraîche  
5 takjes dille  
  zuring vinaigrette   
1/4 bosje zuring  
3 blad basilicum  
1 te knoflook  
125 ml olijfolie  
1/2 st citroen  
    
    
    
    
    
    

 


