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ZWEZERIK MET WIER EN KRUIDEN VAN DE ZEEKUST 

  Ingrediënten:  Kruiden:  

 Was de zeekraal en lamsoren, dompel in ijswater en schud ze droog. Leg op keukenpapier en zet in de 
koelkast tot gebruik. 

Zwezerik: 

 Snijd vet en zenen van de zwezerik af en snijd in 12 mooie stukjes. Zet afgedekt weg tot gebruik.  

 Kruid de zwezerik met peper en zout en haal ze door de bloem; 
Zeesla:  

 Spoel de zeesla zeer zorgvuldig. Dompel de zeesla kort onder in een mengsel van water en azijn en 
bewaar water en azijnmengsel (zie voorbereiding voor het uitserveren) 

Saus 

 Verhit de wijn in een pan, kook in tot  een derde en  

 Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Zwezerik: Verwarm een koekenpan en voeg (een gedeelte van) de boter toe en sauteer de stukken 
gebloemde zwezerik eerst aan één zijde gedurende enkele minuten (er moest een bruin korstje 
ontstaan) op middel hoog vuur. Voeg zo nodig nog boter toe, en bak de zwezerik aan beide zijden mooi 
bruin; Arroseer (met boter bedruipen). Draai om en bak tot ze gaar zijn (voelen zacht aan) en laat een 
paar minuten rusten. 

 Saus: klop de boter door de gereduceerde wij en voeg op  het laats de kuit toe. 

 Zeesla: Verhit het water en azijnmengsel en dompel ze een paar seconden onder om te verwarmen.  
 
Uitserveren: 

 Leg midden op het bord een portie zwezerik en schik de warme zeesla eromheen,  

 Schenk de saus over de zwezerik en garneer met de zeekraal en lamsoor. 
 
Wijnadvies: Lergenmüller Spätburgunder 
 

*) Noot: indien zeesla niet meer voorhanden is wordt deze vervangen door wakame.  
 
 

100 g zeekraal  
100 g lamsoren (indien nog   
  verkrijgbaar)  
  Zwezerik  
800 g kalfszwezerik  
50 g boter  
    
    
    
  Zeesla  
100 g zeesla *)  
200 ml witte wijn azijn  
500 ml water  
    
  Saus  
300 ml witte wijn  
150  ml boter  
100 g viskuit (haring  
    
    
    
    
    
    
    
    
    


