
ZEEDUIVELFILET MET BOSPEEN EN WATERKERS 

1200 gram Zeeduivelfilets 1 bos Wortelen 

  Bloem 100 Gr Boter 

1 Bosje Waterkers 15 Gr Suiker 

5  Sinaasappels 1  Aardappel (niet te groot) 

1 Tn Knoflook   Kerrie 

12  Lente-uitjes   Laurierblaadje (vers) 

  Olijfolie  ±75 Ml  Room 

800 Gr Spinazie 24 Bl Dragon 

 

Mice en place: 

Zeeduivel: 

• Verwijder zo nodig de vliezen van de filets.  

• Snijd de filet in 24 stukken (“nootjes”). 

• Bestrooi met peper en zout en zet afgedekt weg tot gebruik. 

Wortelen gekonfijt: 

• 12 wortelen schoonmaken en laat hieraan  een stukje groen. 

• Konfijt de wortels met stukje steel eraan in circa 75 gr boter met iets 

suiker en een beetje zout.  

• Snijd het bovenste stuk wortel op ongeveer 6 cm. af en knip het groen 

op gelijk lengte.  

• Bewaar de boven en onderzijde van de wortelen op een met 

keukenpapier bedekt bord. Dek af met plastic folie en zet afgedekt 

weg tot gebruik.  

Wortelpuree: 

• Reinig de overige wortels van de bos. Snijd in stukjes.  

• Schil een niet te grote aardappel. Snijd in stukjes. 

• Kook aardappel met wortel gaar. Voeg tijdens het koken een 

laurierblad en zout toe. 

• Na garing afgieten en direct een crème maken: pureer de wortelen en 

aardappelen Druk door een zeef. Voeg een weinig kerrie toe en wat 

room. Smaak af met peper en zout en wat boter. Zet afgedekt weg tot 

gebruik in warmhoudkast.  

Sinaasappels: 

• Snijd 24 sinaasappelpartjes uit hun vlies en bewaar op 

kamertemperatuur. 

Spinazie: 

• Was en droog de spinazie zeer goed. 

Lente-ui: 

• Maak de lente-ui schoon. 

• Snijd terug tot een lengte van 15 cm. 

• Stoof de lente-ui beetgaar in het restant boter. 

 

Uitserveren: 

• Zeeduivel: dep (zo nodig) de nootjes droog en bestuif ze licht met 

bloem. Klop overtollige bloem eraf. Verhit wat boter (boter/olie) in 

een pan. En bak de nootjes snel rondom bruin.  

• Bak de spinazie in olijfolie met de gesneden knoflook en een beetje 

zout. Schik op het bord. 

• Leg daarop een nootje zeeduivelfilet met een lente ui erop en zet er 

een gekonfijte wortel met groen naast. 

• Schik midden op het bord 1 quenelle wortelpuree. 

• Leg aan de andere kant van het bord het 2
e
 nootje zeeduivelfilet en 

leg er een halve gekonfijte wortel en een takje waterkers op. 

• Werk af met partjes sinaasappel en dragonblaadjes 

  

 

Wijnadvies: Rully of Pouilly Fumé 

 


