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VOORGERECHT: Thaise viskoekjes 

  ingrediënten Bereiding viskoekjes: 

 Verwijder eventuele graten uit de vis en mix de vis met de eiwitten in een keukenmachine tot 
een vispuree, die niet geheel fijn is; gebruik eiwitten van het nagerecht! 

 Schil de aardappel, kook deze gaar in wat gezouten water en prak deze dan fijn. 

 Rasp de knoflook en de gember; 

 Verwijder de zaadlijsten en de pitjes uit de chilipepers en snijd ze zeer fijn; Hak de 
korianderblaadjes fijn;  

 Meng nu de zeer fijn gesneden fijngeprakte aardappel, gemberwortel, chilipepers, lente-ui, 
knoflook, vissaus en koriander door de vismassa. 

 Laat zo lang mogelijk “trekken”met de 6 limoenblaadjes; 
 
Bereiding tomaten curry: 

 Dompel de tomaten enkele seconden in kokend water; ontvel ze en verwijder zaad en 
zaadlijsten; 

 Snipper de sjalot, de 8 takjes koriander (incl. steeltjes) en de knoflook; 

 Pers de limoen uit; 

 Doe alle fijngesneden ingrediënten voor de curry in een maatbeker (inclusief het zout) en mix 
zeer fijn met de Bamix of in de keukenmachine; zet afgedekt weg tot gebruik.  

 
 
Bereiding salade: 

 Was de sla en snijd in repen van circa ½ cm.; was de taugé en verwijder de uiteinden; schil de 
kleine winterwortel en rasp in slices;  

 Meng alle ingrediënten voor de vinaigrette en zet beide bereidingen afgedekt weg tot gebruik.   
 
 
 
 
 
 

  Voor de koekjes 
800 g kabeljauw 
1  Aardappel groot  
5  eiwitten 
5  limoenblaadjes 
60 ml vissaus 
3 cm gemberwortel 
2  kleine rode chilipepers 
1 bosje lente-ui zeer fijn gesnipperd 
3 tn knoflook 
12 takjes koriander 
  Tomaten curry 
3  tomaten 
¼  rode peper 
8 takjes koriander  
1 thl zout 
1 thl knoflook 
1  limoen (sap ervan) 
2  limoenen in 12 partjes 
  Salade 
½ krop sla 
100 g taugé  
1  winterwortel (klein) 
60 ml arachideolie  
20 ml vissaus 
15 ml zoete chilisaus 
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Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Vispuree -koekjes: Verwijder de limoenblaadjes en breng verder (zo nodig) op smaak met grof 
zeezout. Vorm met licht bevochtigde handen (of ge ruik hiervoor een ringetje) kleine schijfjes 
van ongeveer 1 volle eetlepel vispasta (3 stuks p.p.); en bak de vispuree-koekjes aan beide 
zijden in de hete arachideolie en laat ze uitlekken op keukenpapier. 

 Salade: Meng de vinaigrette door het salademengsel; 

 Tomaten-curry: breng zo nodig op smaak en zet klaar. 

 Cassave krupuk: breng de olie in de friteuse op temperatuur (180 °C.) en bak hierin de krupuk. 
 
Uitserveren: 

 Verdeel de salade over de borden en leg hierop de drie warme vispuree-koekjes. 

 Drapeer de tomaten curry ernaast of trek een streep of cirkel naast/om de salade en werk af 
met een stuk(je) krupuk per persoon. 

 
Wijnadvies: Chivite of *Rhône Belleruche 
 
 
 
 

   
   
   
120 ml arachideolie (voor bakken) 
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