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TUSSENGERECHT: ZALMSUPREME MET PREI, TOMAAT EN WITTEWIJNSAUS MET SJALOTTEN  

    tomaten/prei: 

 Dompel de tomaten 30 seconden in water dat tegen de kook aan is en verwijder de schil. 
Verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in concassé. Zet afgedekt weg. 

 Snijd de prei in fijne reepjes, stoof gaar in de boter en kruid met peper en zout. 
 
Zalm: 

 Maak visfumet van visgraten, ui, laurier 250 ml witte wijn,  750 ml water en een bouquet-garni . 

 Portioneer de zalm (verwijder indien nodig het vel).  

 Leg de zalm in een beboterde pan, voeg de witte wijn en de visfumet toe en laat opkoken. 

  Pocheer vervolgens de zalm in de oven onder beboterd bakpapier en een deksel. (kan ook in een 
ovenschaal afgedekt met beboterd papier en aluminiumfolie. 

 
Saus: 

 Snipper de sjalotten. Stoof de gesnipperde sjalot aan in boter, voeg het bouquet-garni toe en de 
geplette peperkorrels. 

 Voeg twee/derde van het pocheervocht van de vis toe en 200 ml witte wijn en laat inkoken tot 
300 ml.  

 Verwijder het bouquet-garni en voeg de room toe. Laat inkoken tot sausdikte. Kruid zo nodig met 
peper en zout.  

 
Fleurons: 

 Steek 12 maantjes uit het bladerdeeg, bestrijk met wat losgeklopt ei en bak af. 
uitserveren: 

 Warm de prei op en voeg de tomatenconcassé toe.  

 Warm de zalm nog even door in het resterende pocheervocht.  

 Monteer de saus met 100 gram koude boter.  

 Dresseer de warme prei op de borden, schik er een zalmsuprême op en plaats er de fleurons bij. 

  Nappeer de saus rondom. Werk af met wat plukjes kervel. 
Wijnadvies: Hahn Chardonnay 

3 st tomaten  
600 g prei  
150 g boter  
    
    
1000  g zalm  
250 ml witte wijn  
400 ml visgraten  
1 st  ui  
1 st bouquet-garni  
250  ml witte wijn  
    
    
3 st sjalotten  
1 st bouquet-garni  
8 st witte peperkorrels  
200 ml witte wijn  
300 ml room  

    

4 bl bladerdeeg  

1 st ei  

    

3 takjes kervel  

100 g koude boter  

    

    

    

    

    


