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HOOFDGERECHT: ZEEDUIVEL MET KERRIE – KNOLSELDERIJFRIETJES – PITTIGE TOMATENSAUS 

 

  Ingrediënten:  Bereiding knolselderij frites: 

• Schil eerst de knolselderij door eerst de boven- en onderkant van de knolselderij te snijden om 

vervolgens met het mes de vorm van de knol te volgen. Let erop, dat je hierbij ook de 

binnenrand onder de schil verwijdert. 

• Snijd nu de knolselderij in reepjes van 1 cm dik; indien te lang: halveer ze. 

• Leg de plakjes knolselderij in een pan en voeg de gekneusde ontvelde knoflook, de tijm (6 takjes) 

en het zout toe. 

• Schenk het gesmolten eendenvet erop; neem een groot stuk keukenpapier en druk dit in de pan; 

• Zet de pan op laag vuur en laat de selderijreepjes in 12-15 minuten gaar worden;  

o Dit kan ook in een oven natuurlijk op bijv. 100 °C. controleer bij elke werkwijze 

regelmatig de gaarheid met een prikker. 

• Laat de knolselderijreepjes na garen direct uitlekken op een met keukenpapier beklede bakplaat, 

zodat alle overtollige vet wordt geabsorbeerd. Laat volledig afkoelen! Zie verder voorbereiding 

voor het uitserveren. 

Bereiding vis: 

• Maak de zeeduivel zo nodig schoon en rol door het mengsel van zeezout en milde kerrie; zet 

afgedekt weg tot gebruik in de koelkast; 

Bereiding groenten: 

• Verwijder de niet mooie buitenste blaadjes van de kroppen radicchio; snijd in zeer dunne slices; 

en zet koud weg in de koelkast tot gebruik; 

• Maak de kastanje champignons schoon, snijd in plakken van 3-4 mm; zet weg tot gebruik.  

• Snijd de sjalotten zeer fijn, zo ook de knoflook en de rode peper, ontdaan van pitjes en zaadlijst; 

en zet eveneens weg tot gebruik; 

• Maak van de witte wijnazijn, de olijfolie, peper en zout, mosterd en vloeibare honing een mooie 

vinaigrette; breng op smaak met peper en zout en zet afgedekt weg tot gebruik. 

• Bak de hazelnoten zacht aan tot ze kleuren in een koekenpan met zeer weinig olijfolie; laat 

bekoelen en hak ze in grove stukken. 

• Zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 

 

  Knolselderij frietjes  

1 st knolselderij (groot) of  

  2 kleine exemplaren  

6 tn knoflook  

  tijm  

snuf  zeezout (flinke snuf)  

1-1,5 l gesmolten eendenvet  

  arachideolie voor frituur  

    

    

  Vis:  

12 st “noten” zeeduivel a 100 g  

3 thl milde kerriepoeder   

  zeezout  

  arachideolie voor bakken  

  Groenten:  

1 krop radicchio  

200 g kastanje champignons  

2 st sjalotten  

2 tn knoflook  

1  rode peper  

30 ml witte wijnazijn  

75 ml olijfolie extra vergine  

  peper en zout   

½ el Dijon mosterd  

½ el vloeibare honing   

  peper en zout   

100 g hazelnoten  
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  Tomatenketchup:   

Bereiding tomatenketchup: 

• Verwarm de oven op 180 °C.  

• Hak de tomaten grof en meng ze in een kom met de suiker, de peperkorrels, het zout en een 

scheutje olijfolie; 

• Verdeel de tomaten over een braadslee; sprenkel er nog wat olijfolie over en zet 1 uur in de 

oven 

• Roer het mengsel 1 tot 2x door elkaar tot de tomaten gaar en licht gekaramelliseerd zijn. 

• Voeg nu de in dunne plakjes gesneden knoflook, de basilicum en het tomatensap toe en roer 

alles even goed door; zet het geheel nog 30 minuten terug in de oven; 

• Pureer vervolgens het tomatenmengsel in de blender of keukenmachine. Zeef de puree door een 

fijne zeef; en laat nu inkoken tot ¾ van de hoeveelheid; laat bekoelen tot lauwwarm of koud. 

o Noot: in een gesteriliseerde pot: bewaartijd 2 weken in koelkast. 

Voorbereiding uitserveren: 

• Knolselderijfrietjes: verhit de arachideolie in de frituurpan tot 180 °C (of in een andere geschikte, 

zware, diepe pan; een stukje brood begint bij deze temperatuur onmiddellijk te sissen; 

• Frituur de knolselderijfrietjes in meerdere sessies gelijkmatig goudbruin en knapperig aan de 

buitenkant. Strooi er wat zout over en houd ze warm! 

• Vis: verhit een dun laagje arachideolie in een koekenpan en hierin de porties 4-5 minuten; draai 

ze om en om tot alle kanten gelijkmatig goudbruin kleuren; leg ze op een voorverwarmd bord en 

laat nog enkele minuten staan. 

• Groenten: Smoor de sjalotjes met de knoflook en de rode peper zachtjes aan gedurende 3 min.; 

o Voeg nu de kastanje champignons toe en bak hard aan gedurende enkele minuten tot ze 

beetgaar zijn; 

o Meng intussen de gesneden radicchio met een deel van de vinaigrette en voeg nu de 

gare en warme champignonmassa toe. Meng goed en voeg vrijwel alle hazelnoten toe; 

Uitserveren: 

• Maak een warm bord op met de knolselderij frietjes, wat salade en de heerlijke vis; 

• Drapeer er wat tomatenketchup bij of geef apart. 

 

Wijnadvies: Vecrima Godello of * Rhône Belleruche 

500 g trostomaten  

75 g fijne tafelsuiker  

1 thl witte peperkorrels  

2 thl zout  

  olijfolie om te druppelen  

3 tn knoflook   

1 bosje basilicum met de stelen  

500 ml tomatensap  

  tabasco enkele druppels  

  zeezout en zwarte peper  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


