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AMUSE: OCTOPUSSALADE MET CHILI  

 
  Ingrediënten:   Voorbereiding octopussalade: 

• Octopus: Pak om te beginnen een vlijmscherp mes;  

• Snijd de kop van de octopus – net onder de ogen – van het lijf en verwijder de bek, zodat je 
alleen het cirkelvormige stukje vel met de tentakels overhoudt; 

• Spoel de tentakels goed af en doe ze in een pan met zoveel water, da ze net onder water staan; 

• Breng ze aan de kook en laat 15-45 minuten zacht pruttelen; laat de tentakels in het vocht 
afkoelen. Controleer vanaf 15 minuten om de 5 minuten op gaarheid, die je op gegeven moment 
“voelt”. De duur van de kooktijd is afhankelijk van de dikte van de tentakels! 

Bereiding marinade: 

• Snijd de inmiddels koude octopustentakels in kleine stukjes en doe ze in een kom; 

• Snijd een paar reepjes van de schil (zonder wit) van de gewassen citroen: snijd de reepjes in zeer 
dunne lange sliertjes en pers het sap uit de citroen;  

• Meng in een kom de citroenslices, het citroensap en de chilisaus; 

• Voeg nu samen: de stukjes octopus, het uienmengsel uit de koelkast, de zojuist gemaakte 
marinade en meng zorgvuldig. Voeg naar smaak goede olijfolie toe en meng nog eens. Maak af 
met peper en zout indien gewenst. Zet afgedekt weg tot gebruik (niet in de koelkast). 

Bereiding uienmengsel 

• Uienmengsel: maak de uien schoon, snijd in de helft en snijd deze helften in niet te dikke slices; 

• Rasp de tenen knoflook en meng de uien, de knoflook citroensap en zout door elkaar en zet 
afgedekt weg in de koelkast tot gebruik;  

Bereiding winterwortel voor garnering: 

• Schil de winterwortel,snij op snijmachine 36 plakjes op stand 12, steek deze uit en blancheer ze 
kort in heet water. Koel ze in ijswater.  

Voorbereiding voor het uitserveren / uitserveren: 
1. Was de tomaten, plisseer deze snijd in de helft om zo een “bakje”te maken; verwijder de zaadjes; 
2. Snijd de bladpeterselie grof; 
3. Meng de klaarstaande octopussalade met de bladpeterselie en verdeel over de halve tomaten. 
4. Verdeel wortel garnering samen met sorrel cres op bord. 
5. Druppel er nog wat kruiden olijfolie extra vergine over en serveer uit.  
Wijnadvies: Riesling Reichsrat von Buhl of * Picpoul de Pinet Beranger 

  Octopussalade  
1 st octopus (vers of diepvries)  
    
    
    
    
    
  Marinade  
  afgekoelde gare octopus  
1   citroen groot  (bewaar voor ui *)  
1-2 tl chilipasta  
  olijfolie   
  zout en zwarte peper naar smaak  
  Uienmengsel   
1  ui (groot)  
2 tn knoflook  
30 ml *)citroensap (zie citroen marinade)  
  zout naar smaak   
  Winterwortel garnering  
½  winterwortel   

    

  Voorbereiding uitserveren  

6  stevige rijpe tomaten  

  handvol bladpeterselie  

50  ml kruidenolie  

  (samen met wat kruiden  
cutteren in Magimix) 

 

1  red vien sorrel cres  

    


