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KABELJAUWHAASJE IN ’T GROEN MET KOKKELS, MESHEFTEN EN ASPERGES  

  Ingrediënten:  Voorbereiding: Snijd de kabeljauwfilets in 12 mooie moten van elk ca. 80 gram. Zet weg. 
Was de groene asperges en snijd het houtige uiteinde eraf. Kook de asperges beetgaar. 
Kruid de kabeljauwmoten met peper en zout en bak ze in de boter gaar. Haal ze uit de pan en houd ze 
warm of warm ze kort voor uitserveren op in de stoomoven. Pluk blaadjes van de purpercress en 
waterkers en snijdt ca. 6 cm lange puntjes van de bieslook. Zet de kruiden op een bakje ijswater. 
Versnipper de rest van de bieslook voor de groene-kruidensaus. 
 
 
Kokkels: Was de tuinkruiden en hak ze zeer fijn. Voeg de gesnipperde bieslook toe en blancheer alles. 
Doe de kokkels in de boter waarin de kabeljauw gebakken is, giet de bouillon erop en kook tot de 
schelpen open gaan. Haal de pan van het vuur en haal de schelpen (en eventueel de losgeraakte 
kokkels) uit de saus en zet apart. 
Doe de gehakte tuinkruiden bij de saus en blender het geheel tot een gladde saus. Breng op smaak met 
peper en zout. 
 
Mesheften: Zet de ingrediënten klaar. Spoel de mesheften af met veel koud stromend water. Laat ze 
uitlekken en leg ze in een stoombak, met de scharnierzijde omlaag. Plaats de bak in de stoomoven. 
Stoom de mesheften 3-4 min., tot ze opengaan. Haal ze voorzichtig uit de bak. Meng in een kom de 
olijfolie, citroenschil, knoflook, Spaanse peper, bladpeterselie en het citroensap. Breng alles op smaak 
met zout en peper. Schep dit mengsel over de gestoomde schelpdieren.  
 
Uitserveren: maak een spiegel groene saus op het rechthoekig bord. Leg in de saus twee halve 
asperges en plaats hierop het mootje kabeljauw. Plaats er wat kokkels los en een paar in de schelp 
omheen en twee mesheften. ( in de schelp) 
Garneer de kabeljauw met wat purpercress, waterkers en sprietjes bieslook. 
 
Wijjnadvies: Weingut Knab 2011, Endfinger Engelsberg, Weiser Burgunder. 

1000 gr kabeljauwfilet   
12 st groene asperges  
    
1  bakje waterkers  
1 bakje purpercress  
1/3 bosje  bieslook  
    
  Tuinkruiden:  
1/3 bosje selderie  
1/3 bosje peterselie  
1/3 
 

bosje  dille  

300 gram kokkels  
700 ml visbouillon  
    
24 st mesheften  
2 tn knoflook  
8 el gehakte peterselie  
1 st citroen  
1 dl olijfolie  
1 st Rode Spaanse peper  
    
    
    
    
    
    
    
    


