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Tussengerecht: SCHELVIS & KRUIDENVICHYSOISE  

  ingrediënten Bereiding notenkorst 

 100 g boter tot hazelnootboter smelten; zeven; 

 de pistache noten en pijnboompitten grof hakken en kleuren met de suiker in een pan; 

 voeg hieraan de hazelnootboter toe; 

 voeg vervolgens de rest van de boter, het zout en de zestes van de citroen toe; 

 Rol uit tussen 2 pakpapiertjes en laat harden in de vriezer en snijd daarna op maat voor de vis. 
Bereiding vichysoise (altijd een verwijzing naar aardappel en prei soep):  

 Blancheer en raffraicheer (koelen in ijswater) de peterselie en de rucola; hak daarna grof; 

 Zweet de gesnipperde sjalot aan in wat boter; 

 Voeg de gesnipperde knoflook en de fijngesneden prei toe; 

 Bevochtig met de bouillon; 

 Voeg de in blokjes gesneden aardappel toe en kook gaar 

 Voeg nu de peterselie, rucola en de spinazie toe aan de soep; 

 Mix fijn met de blender 

 Zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 
Bereiding schelvis: 

 Start met ontschubben van de schelvis, verwijder de kop en fileer de vis zorgvuldig. Laat – indien 
van toepassing - 1/2 of 1 ongefileerde vis achter voor de volgende groep. 

 Ontdoe de filets vervolgens van het vel en portioneer in 12 mooie stukken; 

 Kruid met peper en zout en haal door de Mycryo; 

 Leg de stukken vis in een ovenschaal die voorzien is van bakpapier; 
 
Voorbereiding voor het uitserveren tijdens het bakken van de schelvis:  

 Gaar de vis gedurende circa 6 minuten in een voorverwarmde oven van 225 °C.  

 Haal nu de vis uit de oven, bedek met de “notenplakjes” en plaats nog 3 minuten onder de 
salamander en besprenkel met citroensap. 

 Verwarm de kruidenvichysoise; 

 Was de radijsjes en snijd hiervan slices; 
 
 

  Notenkorst 
200 g boter 
80 g  pistache noten 
80 g  pijnboompitten 
 snuf zout 
 snuf suiker 
1  citroen zestes ervan 
  Vichysoise 
100 g peterselie 
150 g rucola 
  boter 
1  sjalot 
2 tn knoflook 
1  prei 
1  aardappel groot 
1 l kippenbouillon 
25 g jonge spinazie 
  Schelvis 
1,5 stuks schelvis a 2 kg p.st. vuil gewicht 
  Mycryo 
  notenkorst (zie hiervoor) 
   
   
5  radijsjes 
1  citroen (sap ervan) 
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Uitserveren: 

1. Serveer de vichysoise in een diep warm bord; 
2. Leg in het midden een stuk schelvis met kruidenkorst; 
3. Besprenkel de schelvis met kruidenkorst met iets citroensap; 
4. Plaats enkele (drie bijvoorbeeld) slices van radijs op de vis 
5. En garneer met een weinig cress. 

 
 
Wijnadvies:  
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