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VOORGERECHT: GESTOOMDE VIS IN BANANENBLADEREN  

  ingrediënten Bereiding bananenmandje en vis: 

 Snijd de bananenbladeren in 12 vierkantjes van 12 x 12 cm; 

 Verwarm de bladeren met een brander om de nerf soepel te maken; 

 Maak in iedere hoek een inkeping van 3 cm naar het midden; 

 Vouw de hoeken om en zet ze vast met een cocktailprikker, knip de overtollige lengte eraf; 

 Maak de schol schoon, verwijder het vel en snijd de schol in stukken van 2 x 2cm; 
 Maak van de graten een visbouillon (zie bereiding hieronder) en zeef; 
Bereiding visbouillon: 
 Laat de kruiderij en de graten even stoven en blus af met de witte wijn en voeg zoveel water 

toe dat de massa onderstaat.  
 Breng aan de kook en laat 20 minuten op ca. 80 ˚C sudderen. Zeef de massa. 

 Laat dan 200 ml visbouillon inkoken tot 100 ml; 
Bereiding Vis-kokosmelk-bouillonmengsel: 

 Meng nu de kokosmelk met de 100 ml (afgekoelde) bouillon en voeg de curry pasta en de nam 
pla toe; meng opnieuw goed; 

 Meng nu voorzichtig de stukken vis door dit bouillon-kokos-curry-mengsel; 

 Verdeel nu je vis-curry-mengsel over de 12 klaarstaande mandjes; 

 Snijd nu 100 g witte kool in zeer dunne reepjes, dompel even in heet water en spoel koud, 
drapeer deze kool – gelijk verdeeld – over de viscurry in de mandjes; 

Voorbereiding voor het uitserveren  

 Zet de 12 vismandjes in de stoomoven en gaar ze in 8 minuten; 

 Stoom de mandjes gedurende 7 minuten gaar boven heet water (gebruik hiervoor een wok of 
passende andere pan); 

 
Uitserveren: 
Plaats de vismandjes op grote platte warme borden; 
Besprenkel de mandjes nu met wat limoensap en maak een cirkel van wat zoete chilisaus 
eromheen. Strooi er naar keuze zeer fijngehakte rode chilipeper over. 
 
Wijnadvies: Chivite 

  Bananenmandje en vis 
12 ronde bananenbladeren  
2 st grote schol voor 600 g netto  
  gewicht vis 
   
   
  Visbouillon 
2  uien 
1 stang bleekselderij  
wat  tijm-laurier-peterselie  
  Graten van de vis 
300 ml water 
50 ml witte wijn  
  Vis-kokosmelk-bouillonmengsel 
200 ml kokosmelk 
1-2 el rode curry pasta 
35 ml vissaus Nam Pla 
100 g witte kool 
   
   
   
   
   
   
30 ml limoensap 
2 el zoete chilisaus 
½  rode peper fijngehakt 
   
   
   


