
WATERZOOI VAN VERSE ZEEVIS EN RIVIERKREEFTJES 

 

  waterzooi     

  

20 dl visbouillon (gemaakt bij de amuse)   

300 gr paling   

400 gr zalmfilet   

400 gr zeewolffilet   

12 st rivierkreeftjes   

1 st prei   

1 st wortel  2 kg mosselen 

6 st eidooiers  1 dl witte wijn 

2,5 dl room  1 st ui 

    1 bl laurier 

1/3 bos kervel  2 takjes tijm 

 

 

Voorbereiding: 

De wortel schoonmaken en met een bolletjesboortje bolletjes van  

ca. 6 mm uit de wortel boren.  

De restanten van de wortel voor het garen van de mosselen gebruiken.  

De prei wassen, het wit en lichtgroen in schijfjes van 10 mm dikte snijden. 

restanten voor het garen van de mosselen gebruiken. 

 

Mosselen: 

De mosselen schoonmaken.  

De mosselen met de rest van de ingredienten  en de groenterestanten 

van de waterzooi in een pan doen en laten koken tot de schelpen open 

zijn.  

De mosselen laten afkoelen en uit de schelp nemen, 24 schelpen met 

mosselen bewaren voor de garnering. 

Let op! Van de mosselen zijn 24 stuks bestemd voor het hoofdgerecht 

 

 

Vis: 

De 3 soorten vis in stukjes van ca 15 gram snijden.  

De staartjes van de rivierkreeftjes pellen, de kop eraan laten zitten. 

De rivierkreeftjes even voorkoken in een beetje visbouillon 

 

Soep: 

De visbouillon opwarmen tot ca. 90°C.  

De wortelbolletjes in de bouillon tot de helft garen.  

De palingstukjes toevoegen en na ca. 2 minuten de zeewolf en de zalm. 

Als deze bijna gaar zijn de prei en de mosselen toevoegen.  

Indien alles net gaar is alles voorzichtig met een schuimspaan uit de pan 

scheppen.  

De eidooiers en de room goed mengen en de bouillon daaraan 

toevoegen.  

Deze mag beslist niet meer koken. 

 

Opmaken: 

de groenten en de vis verdelen over de borden.  

De bouillon rondom de vis gieten en het gerecht met de mossels in de 

schelpen en de rivierkreeftjes garneren.  

Er wat plukjes kervel over strooien. 

 

 

 

 

 

 


