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ZONNEVIS & GEROOKTE ZALM  EN BLOEMKOOL  

  Ingrediënten:  Gerookte zalm: Snijd de gerookte zalm in 12 repen en maak er eventueel “roosjes” van. Zet afgedekt 
weg in de koelkast tot gebruik.  
Peterseliejus: Was de peterselie en snijd grof. Meng de grove peterselie samen met de lauwwarme 
kippenbouillon in de blender. Maal zeer fijn en zet zo lang mogelijk weg in de koelkast, zodat de groene 
kleurstof naar de bodem zakt. Let op: er dient nog gelei gemaakt te worden.  
Giet bij verdere bereiding het heldere vocht voorzichtig af, zodat je een groene heldere peterseliejus + 
de chlorofyl (groene massa) overhoudt. Bewaar de jus in de koelkast.  
 

Bloemkoolzalf: Rasp beide bloemkolen met een dunschiller of rasp. De stukjes dienen voor de te maken 
risotto maar zijn kleiner dan een risottokorrel. Dit is net erg, want menging met de fijngesneden 
haricots verts en de te maken bloemkoolzalf geeft een mooie consistentie. Bewaar afgedekt in de 
koelkast.  
Kook de rest van de bloemkool  gaar met de slagroom, de gevogeltebouillon en de foelie. Zeef de 
bloemkool en verwijder de foelie. Vang daarbij het kookvocht op!! Maak een mooie zalf in de blender of 
keukenmachine onder toevoeging van een (klein) gedeelte van het kookvocht. Start echter zonder het 
kookvocht. Breng op smaak met zout en voldoende witte peper. Je dient circa 1 liter zalf te hebben. 
Bloemkool- en Peterseliegelei: Warm 5 dl bloemkoolzalf onder voortdurend roeren tot kookpunt en 
voeg 5 gram agar-agar toe. Breng opnieuw aan de kook onder goed roeren. Voeg eventueel wat 
kookvocht toe. Giet het bloemkoolmengsel in een kleine bak en laat opstijven in de koelkast.  
Bereid op dezelfde wijze 500 ml groene heldere peterseliejus tot gel. Meet de peterseliejus goed af, het 
restant heb je nodig bij de zonnevis. Giet het peterseliegel in een bak van gelijke grootte en laat 
opstijven in de koelkast  

 
Risotto: 
Maak de haricots verts schoon, blancheer ze en snijd in zeer kleine blokjes. Meng ze met de rauwe 
stukjes bloemkool en circa 250 gram bloemkoolzalf. Breng op smaak met wat peper en zout en piment 
d’espelette. 
 

Zonnevis: Maak de zonnevis schoon en snijd hiervan 14 filets. Breng op smaak met peper en zout. Leg 
de zonnevis op een met olijfolie ingesmeerde schaal en besprenkel ze met de rest van de peterseliejus 
en breng op elke filet een dun laagje peterseliechlorofyl aan. Dek de vis af met folie en zet afgedekt weg 

200 gr gerookte zalm   
  peterseliejus:  
5 bosjes platte peterselie  
6  dl heldere kippenbouillon  
    
    
    
  bloemkoolzalf:  
2  Bloemkool(groot)  
4 dl slagroom  
4 dl gevogeltebouillon   
3-4 st foelie  
    
    
    
  bloemkool- en peterseliegelei:  
5 dl bloemkoolzalf  
5 gr agar-agar  
5 dl peterseliejus  
5 gr agar-agar  
  risotto van bloemkool:  
300 gr haricots verts  
250 ml van de bloemkoolzalf  
    
    
    
4 st verse zonnevis of  
  7 enkelzijdige dubbele filets  
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    in koelkast tot gebruik.  
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 
Verwarm de risotto in de magnetron of stoomoven tot circa 70 °C.  
Verwarm eveneens de resterende 250 gram bloemkoolzalf tot circa 70 °C.  
Verdeel de groene peterseliegel in 48 vierkante blokjes van 1x1 cm.  
Verdeel de bloemkoolgel en 36 vierkante klokjes van 1x1 cm. 
Gaar de vis in de stoomoven op 55 °C.  
 
Presentatie: 
Leg in lijn om en om de blokjes gel van peterselie en bloemkool. 
Verdeel met behulp van een steker de bloemkoolrisotto over de borden.  
Leg de in peterseliejus gegaarde zonnevis op de risotto en schik daarop een roosje van gerookte zalm.  
Trek een druppel zalf naast de risotto en schik de lauwwarme blokjes peterselie- en bloemkoolgelei 
hiernaast.  
 
 

Wijnadvies: Saint Veran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
250 ml van de bloemkoolzalf  
    
    
    


