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Tussengerecht:  ZEEBAARS – ZEEUWSE KOKKELS – COURGETTE, WORTEL, VENKEL & STERANIJS 

  ingrediënten Bereiding zeebaars: 

 Fileer de zeebaars en snijd de filets in mooie stukken van circa 80 gram per stuk; zet afgedekt 
weg tot gebruik; zie voorbereiding voor het uitserveren. 

 Bewaar de afvalstukjes en zet deze op het vuur in wat melk samen met de aardappelen, de in 
stukjes gesneden venkel en uien; 

 Als alles gaar is, blender de massa en passeer het geheel door een fijne zeef.  

 Deze puree of mousseline komt straks onderaan in het bord; 
Bereiding kokkels: 

 Was de kokkels onder ruim stromend koud water; 

 Zet ze op het vuur met de fijngesneden selderij en ui en de witte wijn; 

 Zodra de kokkels gaar zijn (zeer snel) giet af en bewaar het vocht!! 

 Kook het kokkelvocht samen met de kippenbouillon op en laat hierin de venkel en steranijs 
infuseren (trekken); 

 Zeef, laat iets inkoken en zet afgedekt weg tot gebruik. Zie verder voorbereiding voor het 
uitserveren  

Groenten: 

 Was de courgettes grondig (schil niet!) en snijd op de snijmachine 24 slices en let op dat je niet 
het zaad meeneemt. Blancheer zeer kort; koel op ijswater en leg weg tot gebruik; 

 Stoof de rest van courgette, die in kleine stukjes is gesneden aan met ½ gesnipperde ui en 
bevochtig met de kippenbouillon.  

 Blender en zeef!  

 Was de winterwortel; snijd ook hiervan zeer dunne slices (2 p.p.) blancheer tot beetgaar; koel 
op ijswater en leg eveneens weg tot gebruik; 

 Kook de rest van de winterwortel gaar met de ½ ui in wat kippenbouillon *); blender en zeef. 

 *) te weinig kippenbouillon: voeg nog iets toe. 
 
 
 
 

1000 g zeebaars (schoon gewicht) 
wat  volle melk 
1000 g aardappelen (schoon gewicht) 
150 g venkel (van 1 grote venkel) 
3  uien (middelgroot) 
   
  Kokkels 
60 st kokkels 
3 stengel bleekselderij 
1  kleine ui 
300 ml witte wijn       en verder 
250 ml kippenbouillon  
150 g venkel (over van gebruikte venkel) 
2 stuks steranijs 
  Groenten 
3  courgettes  
½  ui 
50-100 ml kippenbouillon  
2  dunne winterwortelen  
½   ui 
50-100 ml kippenbouillon  
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Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Saus: zeef de saus en werk af met koude boter of room naar smaak. Zorg dat je schuim op je 
saus hebt! 

 Puree van wortel – courgette en aardappelmousseline: verwarm en doe eventueel in spuitzak; 

 Kokkels: zet even in een voorverwarmde oven van maximaal 50 °C.  

 Zeebaars: Bak de zeebaars (gepeperd en iets gezouten) in wat olijfolie met boter zeer kort op 
het vel tot mooie garing is bereikt. 

 Hazelnoten: Bruin de hazelnoten 5-7 minuten in een voorverwarmde oven van 160 °C. Let op: 
ze mogen niet verbranden. Laat afkoelen en cutter licht grof. 

 
Uitserveren: 

 Kies een mooi passend bord; 

 Start met het verdelen van de aardappelmousseline op het bord en schik hierop alle overige 
bereidingen: (kokkels – wortel- en courgette rolletjes – wortel- en courgette mousseline – saus 
en hazelnootcrumble tot een mooi geheel ontstaat. 

 Leg hierop de zeebaars en werk af met enkele sprietjes zeekraal en lamsoor. 

 Drapeer als laatste hierover de saus.  

 Eet smakelijk!! 
 
 
Wijnadvies: Requengo de Melgaco Alvarinho of * St. Veran of Tohu 

   
  boter naar smaak 
   
   
  peper en zout  
   
100 g hazelnoten 
   
   
   
   
   
50 g zeekraal 
50 G lamsoor 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


