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HOOFDGERECHT: Schol – prei - Emelisse dubbel - mosterd 

 
  Ingrediënten:  Bereiding prei: 

 Maak de prei schoon en snijd in ringen van 1 cm;  

 Stoof de prei beetgaar in de boter met peper en zout; zet afgedekt weg tot gebruik.  
 

Bereiding schol: 

 De schollen fileren en schoonmaken en per twee (boven- en onderzijde) op elkaar kleven met 
transglutaminase;  

 De filets kruiden met peper en zout; zie verder voorbereiding voor het uitserveren.  
     

Bereiding tomaten: 

 Ontvel alle tomaatjes door ze zeer kort in heet water te blancheren en direct in ijswater terug te 
koelen; dit kan het best in twee keer. 

 Meng de olijfolie met de peper en het zout en zeer weinig lavendelbloesem (indien aanwezig); 
zie verder voorbereiding voor het uitserveren  

 
Bereiding crumble: 

 Meng de boter (kamertemperatuur) met de 2 soorten mosterd en het paneermeel; 

 Rol de massa uit met een deegroller tussen 2 bladen vetvrij papier en laat opstijven in de 
koekast; 

 Verwijder 1 vel van het bakpapier en bak af in een voorverwarmde oven van 180 °C. gedurende 
ongeveer 10 minuten; 

 Laat de massa afkoelen en verkruimel tot crumble. 
 
 
 
 
 
 
 

5  Preien (duimdik)  
100  g boter  
  peper en zout  
    
12 st schol filet (6 schollen)  
45 g transglutaminase   
  peper en zout  
    
  Tomaten  
12 st gele kerstomaatjes  
24 st rode kerstomaatjes  
  lavendelbloesem  
  olijfolie extra vergine   
  peper en zout   
  Crumble  
20 g boter  
15 g scherpe mosterd  
15 g graanmosterd  
40 g paneermeel   
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  Sabayon   
Bereiding Sabayon: Deze bereiding kan het best net voor het opdienen worden gemaakt! 

 Meng de Emelisse dubbel samen met de honing, kook  onder voortdurend roeren iets in; proef 
zeer regelmatig. Reden de bittere smaak neemt af; Rest Emelisse laten staan in koelkast voor 
volgende groep! 

 Klop de dooiers los en voeg onder voortdurend kloppen de Emelisse dubbel toe, en vervolgens 
het limoensap en de kruiden; 

 Breng de massa over in een pannetje met dikke bodem (of grote au-bain-marie-pan) tot de 
massa begint te binden (circa 82 °C.  

 Proef!! En breng op smaak.  
 
Bereiding zeekraal: 

 Maak de zeekraal schoon en stoof  - net voor het uitserveren - aan in wat boter en kruid met 
peper. 

 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Verwarm de prei en blus af met wat witte wijn  

 Schol: Doe wat Mycryo in een schaal of bord en haal de schol door de Mycryo en kleur aan één 
zijde, Leg vervolgens op een bakplaat en gaar in een oven van 180 °C voor enkele minuten.  

 Tomaatjes: warm de tomaatjes enkele minuten in een voorverwarmde oven van 150 °C en 
besprenkel ze daarna met wat olijfolie extra vergine. 

 
Uitserveren: 
Leg de schol filet op een bedje van prei, strooi er wat crumble over en werk af met de overige 
ingrediënten. 
 
Wijnadvies: Naturae Chardonnay 

100 ml Emelisse dubbel  

± 1 thl honing  

1/3   limoen  

4  eidooiers  

  cayenne peper en zout   

    

    

    

    

    

180 g zeekraal  

  boter en peper  

    

    

  witte wijn   

60 g Mycryo   

  olijfolie extra vergine   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


