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MEDITERRANE GEBAKKEN ROODBAARS, RAGOUT VAN GROENTE EN SAUS MET ANSJOVISBOTER 

  Ingrediënten:  roodbaars: 
Was en ontschub de roodbaars. Verwijder de filets, laat het vel er aan (totaal 24 filets). Bewaar de 
graten en koppen voor de bouillon. Zet de filets afgedekt weg in de koelkast tot gebruik.  
 
Visbouillon:  
Hak de graten in kleine stukken, ontdoe de koppen van de kieuwen, spoel alles met water goed schoon. 
Fruit in een pan de fijngesneden ui en prei in wat boter zonder kleuren, voeg de graten en koppen toe. 
Stoof even aan. Deglaceer met de witte wijn en voeg de kruiden toe. Voeg ook nog 5 gekneusde zwarte 
peperkorrels toe en 1000 ml water. Verwarm tot net onder het kookpunt en laat maximaal 30 minuten 
trekken. Schuim af en toe af. Passeer de bouillon door een punt zeef met daarin een passeerdoek. 
 
Groenten: 
Ontvel eerst de tomaten, snijd ze in vieren en haal de zaadjes eruit. Leg de tomaten op een ovenplaat 
bestrooi met wat zout en besprenkel met wat olie en laat ze zo lang mogelijk confijten in een oven van 
120 °C. Hak de knoflook fijn. Snipper de sjalot. Snijd alle groenten in fijne brunoise en houd ze apart van 
elkaar. Begin eerst met het aanzweten van de knoflook en de sjalot, voeg daarna de wortel en venkel 
toe, laat deze een paar minuten mee fruiten. Doe de courgette en paprika’s erbij en laat garen tot 
beetgaar. Kruid met peper en zout en zet apart. 
 

Saus:  
Laat de visbouillon met de witte wijn inkoken tot 1/4. Bind met de boter en breng op smaak met 
ansjovispuree. 
 

Salade van kruiden: 
Maak een kleine salade van de kruiden, maak aan met wat olijfolie, peper en zeezout. 
 
Uitserveren: bestrooi de filets met peper en zout. Zet een koekenpan op het vuur en doe hierin een 
eetlepel olijfolie en bak de vis op de velkant tot bijna gaar, draai de filets om en laat ze nog een half 
minuutje verder bakken. Plaats een filet op het bord (velkant onder), leg er een laag (opgewarmde) 
groente brunoise op en leg de andere filet erop (velkant boven), garneer af met saus, een stukje tomaat 
en de kruidensalade 
Wijnadvies: Rully 

6 st roodbaars  
       
       
1 st prei  
1 st ui  
1 takje tijm  
1 blad laurier  
100 ml witte wijn  
1000 ml water  
    
6 st tomaten  
3 tenen knoflook  
2 st sjalot  
250 gr venkel   
1 st rode paprika   
1 st gele paprika  
1/2 st winterwortel  
1/2 st courgette   
    
200 ml witte wijn  
75 gram boter  
1,5 el ansjovispuree  
    
12 spriet bieslook  
1/2 bosje krulpeterselie   
1/2 bosje  dille  
1/2 bosje Platte peterselie  
100 gram veldsla  
    
    


