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Hoofdgerecht: PAELLA VALENCIANA 

  Ingrediënten:  Vis etc.: De kabeljauw in 12 stukken snijden. De mosselen schoonmaken en koken. De inktvis 
schoonmaken: de tentakels met ingewanden uit het staartstuk trekken. De tentakels net boven de ogen 
wegsnijden en het stukje kraakbeen uit het tentakelstuk verwijderen. Het rode vlies van het staartstuk 
verwijderen. Het staartskelet uit het zakje nemen en weggooien. Het staartstuk binnenste buiten keren 
(alleen bij grote pijlinktvissen) en schoonspoelen. Het staartstuk in 1 cm brede ringen snijden. 
Ontdoe de langoustines van hun pantser, verwijder het darmkanaal en zet afgedekt weg in de koelkast 
tot gebruik.  Bewaar de karkassen. 
Bouillon: snipper de sjalot en de look. Snijd de prei in smalle reepjes. Bewaar de rest voor het koken van 
de mosselen! 
Verhit een pan met een dikke bodem. Doe hierin wat olijfolie en fruit de sjalot en de look hierin. Voeg 
vervolgens de kleingesneden prei toe en fruit ook even mee. Voeg de schalen van de langoustines toe en 
laat even flink meebakken. Voeg peper en de tomatenpuree toe en laat enkele minuten meebakken om 
de tomatenpuree te ontzuren. Voeg nu 600 ml water toe, breng aan de kook en laat 20 minuten 
trekken. Zeef de bouillon en zet weg tot gebruik voor met maken van de paella.  
Vlees en gevogelte: de coquelettes verdelen in poten en borsten. De konijnenfilets en het varkensvlees 
verdelen in stukjes van 1x1 cm en/of in reepjes. 
De pootjes van de coquelet kunnen vooraf aangebakken en gegaard worden in wat boter.  
Bewaar het overige vlees gezouten en gepeperd afgedekt in de koelkast. 
 
Groenten: de tomaten ontvellen, de zaadlijsten verwijderen en het vruchtvlees in kleine blokjes snijden 
(concassé). De knoflook pellen en fijnhakken. De  uien fijn snijden. De peterselie fijnhakken. 
De saffraandraadjes iets fijnwrijven en in de verwarmde kippenbouillon laten weken. 
 
Maak de paella op het laatste moment (direct erna uitserveren):  
VIS: Kokkels: Verhit een flinke scheut olijfolie in een grote koekenpan en voeg de kokkels toe met een 
derde deel van de peterselie en een derde van de knoflook en roer voortdurend totdat alle schelpen 
open zijn. Haal de kokkels uit de pan en zet apart. Houd 12 kokkels met schelpen apart voor de 
garnering, haal de rest van de kokkels uit de schelpen.  
Kabeljauw: Bak de gekruide kabeljauw kort en fel aan. Zorg dat de kabeljauw niet uit elkaar valt. Zet 
weg.  
Mosselen: stoom of kook de mosselen gaar met een gesnipperde ui en wat prei. 

500 gr kabeljauwfilet  
300 gr kokkels  
1 kg mosselen (jumbo)  
350 gr pijlinktvis  
24 st langoustines  
  Bouillon:  
1  st sjalot  
1  prei  
1 tn knoflook  
  peper en zout  
1 el tomatenpuree   
  Olijfolie   
  Vlees   
3 st coquelet  
350 gr varkenshaas  
1 st konijnenrug (2 filets)  
  Groenten:  
3 st vleestomaten  
6 te knoflook  
250 gr ui  
1/2 bosje peterselie  
500 ml kippenbouillon  
10 st saffraandraadjes  
2 tl kurkuma  
    
600 gr paellarijst  
200 gr doperwten(diepvries)  
1 bosje waterkers  
2 st citroenen  
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Pijlinktvis: Bak de pijlinktvis zeer kort en fel aan in wat olijfolie. Zet weg in warmhoudkast. 
Langoustines: doe hetzelfde met de langoustines. Zet weg in warmhoudkast. 
VLEES: Coquelet: Bak de borstjes fel tot ze gaar zijn (zorg dat de borstjes niet te droog worden. Zet apart 
in warmhoudkast.  
Bak vervolgens de reepjes konijnenfilet en de stukjes varkenshaas kort aan. Zet in dezelfde pan de 
gesnipperde ui aan tot ze glazig is.  
PAELLARIJST: Verwarm een heel grote wok en doe hierin wat olijfolie. Voeg de fijngesneden knoflook en 
de helft van de tomaten concassé en de kurkuma toe en zet kort aan. Voeg de rijst toe en vermeng goed 
met de olie. De rijst onder goed omroeren enkele minuten aanzweten zodat alle korrels glazig worden. 
Voeg 800 ml  bouillon toe (500ml. klaarstaande kippenbouillon met saffraan en 300 ml. eigen gemaakte 
bouillon van de langoustineschalen) toe en breng het geheel aan de kook. Zet een deksel op de pan of 
dek af met een vel aluminiumfolie en laat op een zacht vuur in ca. 30 minuten zonder roeren de rijst het 
vocht volledig opnemen. Voeg tijdens het kookproces eventueel af en toe nog wat bouillon toe als de 
rijst dreigt aan te koeken.  
Afmaken van de paella: Als de rijst beetgaar is: voeg de geblancheerde doperwtjes toe, de kokkels, de 
kabeljauw, de stukjes konijnfilet en varkenshaas, de tomaten, de peterselie en vermeng goed.  Breng zo 
nodig op smaak met peper en zout. 
 
Serveer uit: 
Maak met behulp van een ring een cilinder paella op de borden. Schik hierop de stukken kabeljauw en 
pijlintvis. Leg in een waaier om de ring: de coquelet, de mossels, de langoustine.  
En maak af met schijfjes citroen en een plukje waterkers.  
Wijnadvies: Weissburgunder Knab of Rosé Minuty  
 

    
    
       
       
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

    


