
 ZEEBAARS GEMARINEERD EN GEROOKT, ATJAR, VONGOLE EN 

GELEI VAN BLEEKSELDERIJ 

3  Zeebaarzen   Atjar van courgettes: 

  Marinade vis: 3  Courgettes 

  Zeezout, peper, suiker 2  Sjalotjes 

250 Ml Droge witte wijn 200 Ml Azijn 

1  Citroen (sap ervan) 120 Gr Suiker 

5  Sprieten bieslook   Bleekselderij: 

2  Takjes peterselie 1  Bleekselderij 

3 El Pijnboompitten 250 Ml Witte wijn 

  Vinaigrette: 5 Bl gelatine 

45 Ml Witte wijnazijn 3 El pijnboompitten 

135  Ml Goede olijfolie 200 Gr Jonge postelein /veldsla 

  Peper en zout 60 St Vongole farraci 

  Mosterd, honing 3  Grote tomaten met 

veel (dik) vruchtvlees 

 

Mice en place:  

Bleekselderij:  (Start hiermee) 

• Ontdoe de bleekselderij van de harde nerven. Snijd in dunne plakjes. 

Kook bijna gaar in 250 ml. witte wijn. Pureer de bleekselderij met het 

kookvocht. Zeef de massa door een zeef.  

• Breng op smaak met  wat bouillon en andere kruiden (citroensap, 

peper en zout). 250 ml. is de benodigde hoeveelheid.  

• Verwarm de massa en voeg gelatine toe (vooraf 5 minuten weken in 

ruim koud water).  

• Laat – als de gelatine is opgelost – de massa bekoelen onder 

voortdurend roeren.  

• Zodra de massa voldoende lobbig is: uitgieten in een platte schaal en 

afgedekt in de koelkast plaatsen tot gebruik. Bij te snel uitgieten zal de 

bleekselderij “uitzakken”. 

Zeebaars:  

• de zeebaars schubben, schoonmaken, fileren en prepareren voor 

gebruik. Het vel nog niet verwijderen. 

Marinade:  

• Maak een marinade van zeezout, suiker, de witte wijn, wat 

citroensap en wat bieslook en peterselie plus een gedeelte van de 

gebruinde en gekneusde pijnboompitjes. Verwarm de marinade 

licht en leg hierin de filets van zeebaars. Zet afgedekt weg in de 

koelkast en laat zo lang mogelijk marineren. 

Courgette:  

• Maak een atjar van de courgette. Was hiervoor de courgette goed. 

Droog af. Trek  spaghetti van de courgette. Zorg dat het 

middengedeelte met zaadjes niet wordt gebruikt. 

Maak de marinade:  

• Kook hiervoor de azijn met de suiker en het fijn gesneden sjalotje. 

Voeg de courgette toe en laat zo lang mogelijk bekoelen en 

marineren. Zet afgedekt weg op koele plaats. 

Veldsla of jonge postelein:  

• Was en droog de veldsla. Ontdoe van ongerechtigheden. Zet afgedekt 

in de koelkast weg. 

Vongole farraci:  

• Leg de vongole farraci zo lang mogelijk in gezouten water om de 

schelpen zich te laten ontdoen van eventueel zand. Ververs het water 

regelmatig. 

• Roerbak de vongole in een wok tot de schelpen opengaan. Haal ze uit 

de schelp en zet afgedekt weg tot gebruik op koele plaats. 

 

 

 

 



Vinaigrette:  

• Maak een vinaigrette van goede olijfolie, azijn en/of citroensap, 

peper, zout, eventueel mosterd en honing. Zet afgedekt weg tot 

gebruik op koele plaats. 

Pijnboompitten:  

• Rooster de pijnboompitten en zet weg tot gebruik. 

Tomaat:  

• Ontvel de tomaat , haal de zaadlijsten en zaadjes eruit en snij er 

mooie brunoise van. Laat deze marineren in een gedeelte van de 

vinaigrette. 

 

Voorbereiding tot uitserveren: 

• Zet de rookoven klaar. 

• Zeebaars: haal de zeebaars uit de marinade / dep droog en rook de vis  

op zeer laag vuur. De rooktijd is afhankelijk van de dikte van de filets. 

Reken op circa 7 minuten. Snij elke filet met een electrisch mes in  8 

gelijke delen. 

• Courgette atjar: laat de courgette uitlekken.  

• Veldsla: Zet de veldsla klaar en meng er wat vinaigrette door. 

• Snijd de bleekselderijgelei in mooie gelijke blokjes of cilinders.  

• Zet de vongole farraci klaar. Zet de tomaten en de pijnboompitten 

klaar. 

 

Opmaak bord en uitserveren: 

• Neem een vierkant bord en drapeer hierop: 

• De stukjes zeebaars – de courgette atjar – de vongole farraci met 

veldsla – de gebruinde pijnboompitten – de blokjes bleekselderij en 

stukjes tomaat. Garneer met druppeltjes olie en/of vinaigrette.  

 

 

Wijnadvies:  St. Véran (zuurtjes, bloemetjes) of Oda Chardonnay (vol en 

romig) 


