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GEGRILDE ZEEDUIVELFILET MET LANGOUSTINESTAARTJES EN VENKEL OP EEN BERGJE VAN RISOTTO 

  Langoustinefond/-saus:   
24  langoustines 16/20  Langoustinefond en -saus: 

Pel de langoustines en verwijder het darmkanaal. Bewaar de staartjes in de koelkast. Zweet de 
fijngehakte koppen en schalen aan in een beetje hete olijfolie. Voeg de tomatenpuree toe en ontzuur 
de puree door deze even mee te bakken. Blus af met cognac en flambeer. Voeg het water toe, laat een 
half uur trekken en schuim af. Doe er de geplette kruiden en grof gesneden groentes bij en laat 
nogmaals 20 min trekken. Passeer de bouillon door een zeef. 
Schenk de helft van de bouillon over in een pan en kook dat in tot 1 dl fond. Blijf erbij !  
Monteer, a la minute, de fond op met zoveel beurre manié als nodig is om een mooie saus te krijgen. 
Proef af en breng op smaak met pezo en snufje cayennepeper.  
De andere helft van de bouillon wordt gebruikt voor de risotto. Kook deze bouillon in tot 1 l. Zet koel 
weg. 
 

Basilicumolie: 
Hak de hazelnoten grof en bruineer ze in droge pan en mix ze vervolgens met de knoflook, de basilicum 
en de olie glad. Breng op smaak met kaas en peper. 
 
 
 

Risotto:  
Begin hieraan ca ½ uur voor het uitserveren 
Snipper de sjalotjes en zet ze aan in een beetje olie. Doe de rijst bij het sjalotje en bak deze even aan. 
Giet er een soeplepel van de achtergehouden koude langoustinebouillon bij, roer zachtjes tot deze 
geheel is opgenomen en herhaal dit met een nieuwe portie bouillon, enz. 
Kook de risotto zo in ca 20 min langzaam net gaar. Breng op smaak met wat room en Parmezaanse 
kaas. 
 

Afwerking: 
Snijd de venkel fijn en de leg de venkel in ijswater met daarin wat citroensap. Ontvlies de vis. Olie de 
filet lichtjes in, kruid met peper en zout en bak de vis kort in een zeer hete pan. Trancheer de vis. Bak de 
venkel kort maar hevig in een wok beetgaar en blus af met gembersiroop.  

  olijfolie  
4 el tomatenpuree  
50 ml cognac  
1 takje tijm  
1 bl laurier  
10  witte peperkorrels  
2 thl korianderzaad  
100 gr preiwit  
1 st ui   
100 gr knolselderij  
1 tn knoflook  
2 l water  
100 gr koude boter  
  Basilicumolie:  
25 bl basilicum  
1 tn knoflook  
20  hazelnoten  
100 ml olijfolie extra virgine  
25 gr Parmezaanse kaas  
  zwarte peper  
  Risotto  
2  sjalotten  
  olijfolie  
200 gr Arborio risottorijst  
    
600 gr zeeduivel  
350 gr venkel  
30 ml citroensap  
10 ml gembersiroop  
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  olijfolie  Bak de langoustinestaartjes zachtjes in olijfolie. 
 

 
Presentatie: 
Maak met een ring van 50 mm een cilindertje  risotto op middelgrootte warme borden en leg er een 
mootje vis op. Versier de vis met een takje dille. Plaats er een bergje venkel tegenaan. Versier het 
bordje rondom met een streepje saus, hier en daar enkele druppels basilicumolie en 2 langoustine 
staartjes. 
 
Wijnadvies: Rully 
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