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AMUSE: GEMARINEERDE MAKREEL – LAVAS - RODE BIET – LAVAS EN GEDROOGDE PETERSELIEWORTEL  

   Ingrediënten   Bereiding makreel: 

 Fileer de makrelen. Laat het vel zitten en snij de middengraat eruit; 

 Haal het vliesje van de velkant.  

 Marineer de filets van makreel: zie voorbereiding voor het uitserveren. in wat citroensap met 
olijfolie (50 / 50) van goede kwaliteit. 

 
Bereiding lavaspoeder: 

 Droog het lavasblad 2 uur in de borden warmhoudkast (bovenin) op circa 60 °C en mix tot 
poeder; zet weg tot gebruik.  

Bereiding peterseliewortel: 

 Was en schil de peterseliewortel; 

 Snijd op de mandoline of snijmachine (stand 6) de peterseliewortel in de lengte in dunne slices; 
snijd deze in de lengte in, maar niet geheel door, zodat er minimaal 3 slierten aan elkaar blijven 
zitten. Zet de slices gemarineerd met iets citroensap weg tot gebruik; zie verder voorbereiding 
voor het uitserveren; 

 
Bereiding rode biet: 

 Schil de rode bieten;  

 Snijd 1 bietje in dunne plakjes (snijmachine stand 6) en kook in circa 1 minuut beetgaar in 
gezouten water; giet af en koel direct; 

 Snijd ook de 2e biet in dunne plakjes (snijmachine stand 6) en marineer in de olijfolie met 
citroensap naar smaak, aangemaakt met wat peper en zout; zet afgedekt weg tot gebruik.  

 
 
 
 
 
 
 

  Makreel  
3  zeer verse makrelen  
  peper en zout   
2  citroenen (sap ervan)  
  olijfolie extra vergine   
    
  Lavaspoeder  
1 zak à 65 g lavasblad  
    
    
    
  Peterseliewortel  
2 st peterseliewortels  
    
    
  Rode biet  

2 st rode bietjes  

1  citroen (sap ervan)  

30 ml olijfolie extra vergine   

  peper (vers gemalen) en zout   
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Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Peterseliewortel: droog de peterseliewortel ongeveer 1 uur in een oven van 80 °C; 

 Makreel: Marineer de filets 20 – 25 minuten voor het uitserveren in wat citroensap met olijfolie 
van goede kwaliteit en snijd de makreel daarna in de gewenste vorm. 

 Rode biet: Vorm van de gemarineerde bietplakjes mooie rozetten of andere vorm; 

 Rode biet: de geblancheerde biet wordt in schijfjes gepresenteerd; 

 Kruiden: snijd een gedeelte van de kruiden fijn en houd van elk kruid enkele blaadjes achter 
voor de garnering; 

 De lavaspoeder staat eveneens klaar;  
 
Uitserveren: 

 Verdeel de makreel over de borden, leg er de blancheerde (hele schijfjes) en gemarineerde 
bietjes tussen en op met hierbij een quenelle kwark (aangemaakt met wat peper en zout, 
gesneden kruiden, gedroogde peterseliewortel en als laatste de lavaspoeder. 

 Werk af met wat blaadjes groen. 
 
Wijnadvies: Sancerre of * Picpoul de Pinet 
 
 

    

    

3  citroenen (sap ervan)  

  olijfolie extra vergine   

    

  peterselie  

  basilicum  

  iets koriander   

    

    

1 doosje  (paarse) bloemetjes  

  olijfolie extra vergine   

100 g kwark   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


