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CEVICHE VAN ZEEBAARS 

  Ingrediënten: ceviche  Bereiding ceviche: 

 Meng alle ingrediënten voor de ceviche met een Bamix of blender goed door elkaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeebaars:  

 Ontvel de zeebaars en verwijder eventueel aanwezige graatjes. Dit laatste kan ook na het 
marineren. 

 Leg de filets van de zeebaars zo lang mogelijk in de cevichemarinade. 
Jalapeñocrème: 

 Mix het Jalapeñosap met de kippenbouillon, de sushi-azijn, het limoensap en het eiwit. 

 Klop als bij een mayonaise op met de druivenpitolie en verfris met de zeer fijn gesneden 
(spuitflacon!) limoenschil.  

 Breng op smaak met zout, eventueel extra citroensap en zet in spuitflacon koud weg tot gebruik.  
 
 
 

2  sjalotten  
2 tn knoflook in dunne plakjes  
1/4  bos koriander fijngesneden  
1/4 bos munt fijngesneden   
½   rode chilipeper gesnipperd  
35 gr verse gember fijn gesnipperd  
2 st citroengras in dunne ringetjes  
4 bl verse kaffir (limoenblaadjes) 

gesneden 
 

75 ml vissaus  
35 ml limoensap (vers geperst)  
1  limoenen zestes ervan  
75 ml sushiazijn  
200 ml kippenbouillon  
  peper van de molen en zout   
    
7  Zeebaarsfilets zonder graat 

(100 gram per stuk) 
 

  Jalapeñocrème  
30 ml Jalapeñosap(groene tabasco)   
30 ml kippenbouillon  
20 gr eiwit  
± 150 ml druivenpitolie   
15 ml sushi-azijn  
15 ml limoensap  
½   limoen (zeste ervan)  
  zout  
    
    



 
 Culinair Gilde Zeeland | 2014-03 

3 

    Voor het limoeneiwit: 

 Kook het water en de suiker tot 127 °C. Als het suikerwater circa 110 °C is start dan 
met het opkloppen van het eiwit. 

 Zodra het eiwit vrijwel  geheel is opgeklopt: Voeg geleidelijk de suiker toe tot je een glanzend en 
“pieken trekkend” eiwit hebt. 

 Giet nu – als het suikerwater 127 °C is  –  dit suikerwater langs de rand in een dun straaltje op de 
nog draaiende opgeklopte eiwitten. Klop koud. 

 Spatel met een pottenlikker nu het citroenzuur, de limoenzestes en het limoensap onder het eiwit. 
Voorzichtig! 

 Strijk het mengsel 3-4 mm dik uit op een matje of liever bakpapier en droog circa 1,5 uur tijd in een 
oven op 90-100 °C.  

o Steek er met een kleine steker ronde “markeringscirkels” in halverwege de droogperiode 
(dit betekent af en toe voelen aan de merengue).  

 
De groenten: 

 De worteltjes en de asperges worden in dunne schijfjes gesneden en beetgaar geblancheerd.  

 Daarna besprenkeld met wat ceviche marinade.  

 De zoete ui wordt in zeer dunne lamellen gesneden op de mandoline. 
 
 
Presentatie / uitserveren: 

 Haal de zeebaarsrolletjes uit de marinade, dep ze droog, verwijder zo veel mogelijk de aanhangende 
zichtbare ingrediënten uit de cevichemarinade en kruid met fleur de sel en Szechuan peper. Snijd de 
filets in mooie schuine stukjes; ongeveer 5 per persoon. 

 Dresseer een streep lauwwarme groenten op het bord en leg hier tegenaan de gemarineerde 
stukjes ceviche van zeebaars ; 

 Drapeer de rauwe ui tussen / over de streep. 

 Spuit de jalapeñocrème in druppels langs/tussen de ingrediënten; 

 Lepel royaal de cevichemarinade erover en werk af met de enkele blaadjes zilverzuring en de 
rondjes (of stukjes) limoenschuim. 

 
Wijnadvies: Cheverny of Touraine 

  limoen eiwit:  
30 ml water  
60 gr suiker  
40 gr eiwit  
13 gr suiker  
2 gr citroenzuur  
1  limoen (zestes ervan)  
30 ml limoenen (sap ervan)  
    
    
    
    
    
    
9  jonge wortelen  
9  groene asperges  
1  zoete ui  
    
    
    
    
  fleur de sel  
  Szechuan peper  
    
    
    
    
    
    
    
    
    


