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TARBOT MET KRUIDEN   

  ingrediënten Bereiding knolselderie: 

 Verwarm de kippenbouillon en gaar hierin de schoongemaakte (geschilde en heel gelaten) 
knolselderij; De knolselderij moet beetgaar zijn!! Zet weg tot gebruik.  

Bereiding knolselderijpuree: 

 Snijd de knolselderij in blokjes en sauteer deze aan één kant in druivenpitolie tot ze lichtbruin zijn. 

 Laat ze uitlekken en afkoelen, trek ze vacuüm. Leg ze in de Sous-Vide (watertemp. 95 °C.) en laat ze in 
35 minuten (of langer) zacht worden.   

 Kook de room tot ½  in. Er ontstaat een dikke geel gekleurde laag “smeltkaas 

 Mix de zachte knolselderij met de ingekookte room en de rest van de ingrediënten tot een gladde 
puree, haal door een zeef en breng op smaak met pezo. Zet afgedekt weg tot gebruik in 
warmhoudkast.  

Bereiding waterkers emulsie:  

 Meng de waterkers, het water, de azijn, mosterd in een mixer en schenk er de druivenpitolie er zo 
snel mogelijk bij. 

 Zeef het mengsel door een doek en bewaar in de koelkast tot opdienen. E.v. nog op smaak brengen 
met azijn. 

Bereiding tarbot: 

 Verwijder het vel, fileer de tarbot; en verdeel in 12 gelijke porties; zie verder voorbereiding voor het 
uitserveren; 

 
Garnering: 

 Was de prei in snijd in de lengte - met zo veel mogelijk groen eraan gelaten – in smalle reepjes 

 Blancheer kort in de nog aanwezige bouillon van de knolselderij en koel direct in klaarstaand ijswater 
en laat uitlekken en drogen op theedoeken; zie verder voorbereiding voor uitserveren  
 
 

 
 
 
 

1 - 2 liter kippenbouillon 
1 kleine knolselderij 
   
  Knolselderijpuree 
1 kg knolselderij 
  druivenpitolie 
40 g bruine boter 
240 g room 
60 g water 
  peper/zout 
  Waterkers emulsie 
140 g waterkers 
20 ml water 
30 ml appel balsamicoazijn 
6 g dijonmosterd 
220 ml druivenpitolie 
  Tarbot 
1 a 2 st tarbot (er moet na  
  schoonmaken ca. 750 g filets 
  overblijven) 
  Garnering:  
1 st dunne prei 
100 g boter 
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  Voorbereiding voor het 
uitserveren 

Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Knolselderij in bouillon gegaard: neem een appelboor en steek 12 zo lang mogelijke 
“knolselderijsticks” uit de knolselderij; 

o Verhit een koekenpan met wat boter en olie en bak de pijpjes knolselderij krokant; 

 Knolselderijpuree: Indien te dik: voeg iets melk toe en maak zo nodig warm en op smaak; 

 Tarbot: sauteer de tarbot aan één kant in druivenpitolie in een warme pan, voeg wat boter toe met 
tijm en arroseer de vis enkele seconden (zeker niet te lang!!) 

 Prei: Verwarm de prei in wat gesmolten boter zodat deze gaat glanzen en maak – zo nodig – af met 
wat peper en zout; 

 
De opmaak: 

 Maak vierkante – verwarmde – diagonaal op met de vis, knolselderijpuree en de prei; 

 Garneer verder met de waterkers emulsie en eventueel wat kruiden en/of wat achtergehouden 
waterkers; 
 

 
Wijnadvies: Pouilly Fumé 

 
 

 

  Knolselderijsticks:  
  druivenpitolie en tijm  
  Tarbot: 
  Druivenpitolie, boter 50 g, tijm 
  Prei: wat boter 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


