
KABELJAUW MET BLACKBEANSAUCE (KANTON) 

 

     Saus: 

1 kg kabeljauw  6 el slaolie 

  (rugfilet met vel) 6 tn knoflook 

 verse gemberwortel  3 el lichte sojasaus 

  (ca 5 cm)  2½  dl kippenbouillon 

¾ bos lente-ui   ¾  tl zout 

¾  Spaanse peper  2½  el suiker 

 (in dunne lange slierten)   

4 el chinese kookwijn  6 el chinese kookwijn 

  aardappelzetmeel 3 tl donkere sojasaus  

      (paddenstoel) 

     1½  el blackbean pasta 

     2 el sesamolie 

     300 gr witte pandan rijst 

 

Bereiding saus:  

Een flinke scheut slaolie in de wok verhitten.  

De knoflook fruiten in de olie (niet te bruin).   

De sojasaus, kippenbouillon, zout, suiker, kookwijn, donkere sojasaus en 

blackbean pasta toevoegen en meekoken.  

De saus binden met aardappelzetmeel.  

Op smaak maken met 2 el sesamolie.  

De sauus blenderen met de staafmixer. 

Eventueel nog wat slaolie toevoegen om de saus meer te laten blinken. 

 

Kabeljauw: 

Maak de kabeljauw schoon en verwijder graten.  

Bestrooi beide zijden met grof zeezout en laat 35 minuten marineren in de 

koeling.  

Na het marineren afspelen met koud water en portioneren.  

Vlak voor het stomen/doorgeven 15 minuten marineren in een mengsel van 

chinese kookwijn en een tl aardappelzetmeel.  

Gember schillen, in zeer dunne plakken snijden en de plakken in zeer fijne 

sliertjes.  

 De hele lente-ui schuin in zeer fijne reepjes snijden.  

Schaal voor stoomoven invetten met olie.  

Kabeljauw met vel naar onderen op schaal leggen.  

Gemberslierten en pepers verdelen over de kabeljauw; per moot een 

eetlepel blackbean sauce op de kabeljauw verdelen (wel saus overhouden 

voor het opmaken van het gerecht).  

De kabeljauw  (à la minute) in de stoomoven 6 minuten stomen (100°/80% 

vocht).  

Gaarproces nauwkeurig volgen en aan de vis voelen om de gaarheid te 

checken!  

Bereid de rijst conform de aanwijzingen op de verpakking en houd warm tot 

doorgeven. 

 

Presentatie:  

Kabeljauw uit het midden van het bord leggen. Bolletje rijst naast de 

kabeljauw. Nog wat blackbeansauce rond de kabeljauw doen. Dun 

gesnipperd groen van de lente-ui op de kabeljauw.  

 

Wijnadvies: Karagnanj Vermentino 


