
Online masterclass
VIS & SEIZOEN

 In samenwerking met:



MARINADE HEILBOT

HAMACHI TANDORI

KREEFT

Benodigdheden:
• 360 gram miso | 25107080
• 120 gram sake | 8529990
• 120 gram suiker
• 120 gram mirin | 25197066 
• 60 gram water

Bereidingswijze:
Snijd de heilbot in moten en marineer 
ongeveer 2 dagen. Wanneer je de 
heilbot op de BBQ gaat bereiden, raden 
wij je aan om de heilbot met vel te 
marineren.

Bereidingswijze 1:
Court bouillon
1 minuut per 100 gram

Bereidingswijze 2:
Pocheer de kreeft 40 seconden in 
de court bouillon. Haal de bouillon 
van de hittebron en laat de kreeft 
afkoelen in de court bouillon.

Notities:

Benodigdheden:
•  2 eetlepel garam masala Jonnie Boer 

25221080
• 1 deciliter volle yoghurt
• 1 teen knoflook
• ½ theelepel chili flakes
• ½ theelepel gemberpoeder

Bereidingswijze:
• Myoteer de garam masala. 
•  Voeg daarna de yoghurt, knoflook, 

chiliflakes en gember toe. 
• Breng het geheel op smaak met zout.
•  Laat de marinade een dag staan  

voor gebruik. 
•  Smeer de tandori marinade op de vis, 

voor bijvoorbeeld een oven bereiding

Notities:

Notities:
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de vissen van het najaar
HET NAJAAR ALS HÉT
GASTRONOMISCHE 
VISSEIZOEN
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Het najaar staat gastronomisch gezien natuurlijk 
bekend om al haar wild & gevogelte, maar ook zeker 
op het gebied van vis kunnen liefhebbers hun hart 
ophalen. Zo weet ook Jakob Doorn, visspecialist bij 
Versvishandel Jan van As, partner van HANOS. “De 
vissen in onze wateren hebben in de zomer alle tijd 
en ruimte om lekker te eten van al die jonge visjes 
en algen. Nadat ze zich hebben volgevreten staat 
de koudere periode in het najaar voor de deur. Juist 
in deze tijd moeten zij lekker vol zijn om te kunnen 
overleven. Dit is hét perfecte moment voor visvangst. 
Het najaar is wat mij betreft hét gastronomische 
visseizoen.”

BUITENGEWONE VISCONDITIE 
Hoewel het najaar volgens Jakob hét visseizoen van het jaar 
is, is het juist in deze periode soms een uitdaging om visvangst 
mogelijk te maken. “Het weer bepaalt de vangst en het is nu 
eenmaal zo dat het in het najaar flink onstuimig kan zijn. Ook 
de temperatuur is essentieel voor wat vissers kunnen vangen. Is 
het relatief warm, hebben we soms de mazzel dat er nog hoge 
kwaliteit zomervissen als rode mul en rode poon te vangen zijn. 
De condities van de vissen in het najaar zijn buitengewoon 
goed. Dan gaat het met name om platvissen als griet, tarbot 
en tong, maar ook om grotere vissen als  zeeduivel, yellowtail 
kingfish en schorpioenvis. Ook hebben we in dit seizoen volop 
aanbod inktvis, sepia en octopus.” 

“Maak gebruik van wat het najaar
ons te bieden heeft.”

LAAT UW GASTEN HET SEIZOEN PROEVEN
“De manier van vangst bepaalt in grote mate hoe duurzaam 
de vis is”, aldus Jakob. “Wat ook onder de term ‘duurzaamheid’ 
valt wat mij betreft, is wanneer vis gevangen wordt. Er moet 
alleen gevist worden op vissen die op dat moment in de beste 
conditie zijn. Dan leveren ze het hoogste rendement op in de 
keuken. Doe hier als chef je voordeel mee en maak gerechten 
met vissen die in het seizoen worden gevangen. Uw gasten 
proeven het zeker terug. Wat mij betreft werken restaurants 
dan ook niet met een vaste kaart, want dan zetten ze zichzelf 
klem omdat een bepaalde vis lastiger te verkrijgen is. Er is altijd 
genoeg visaanbod in ieder seizoen om een gastronomisch 
menu te kunnen samenstellen, maak daar vooral gebruik van!”

GRIET
Griet behoort tot de exclusieve platvissoorten. De 
periode waarin deze vis het meest kuitschiet is in de 
maanden maart tot juni. Griet is tijdens deze periode 
zeer mager en dus is het rendement aan vlees laag. 
Griet is optimaal in de maanden juli tot en met 
februari. Deze vis heeft een witte/crème gekleurde 
filet en is bijzonder verfijnd van smaak. Het grote 
voordeel indien u de visfilet met vel bereidt, is dat 
deze niet uit elkaar valt. Als u griet in z’n geheel wilt 
bewaren is het raadzaam om met een stevig mes de 
graat bij de staart door te snijden. Het bloed loopt 
er dan uit en zo voorkomt u dat het bloed doorslaat 
naar het mooie heldere vlees.
Griet 1
1-2 kilo per stuk - Noordzee
38108100 | per kilo

YELLOWTAIL KINGFISH
Yellowtail kingfish is een prachtige vis die in de 
Japanse culinaire wereld beter bekend is als 
Hiramasa. Deze vis zwemt in de zuidelijke wateren 
bij Japan en Australië, maar wordt ook gekweekt 
in Zeeland. Kwalitatief kweekt men in Nederland 
een zeer fraai product. Qua smaak is deze vis 
zeer zuiver en smaakt deze zelfs beter dan haar 
Australische broertje. De Hollandse yellowtail 
kingfish is een heerlijke vis die geschikt is voor 
rauwe consumptie, maar ook zeer geschikt om te 
bakken en grillen. De yellowtail kingfish heeft een 
relatief hoog vetgehalte en is dus snel aan derving 
onderhevig. Is de bloedlijn in de filet bruin, dan is 
deze niet meer geschikt voor rauwe consumptie.
Yellowtail kingfishfilet
met vel
38102490 | per kilo

Een ware
delicatesse.

Stevige structuur 
en sublieme smaak.

“Juist in het najaar is het een uitdaging om 
visvangst mogelijk te maken, maar het doel 

om de beste vis aan land te brengen is heilig.”
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OCTOPUS
Octopus is een inktvisachtige en wordt 
ook wel polpo genoemd. Octopus heeft 
kenmerkende zuignappen op de tentakels 
waarmee deze zich kan voortbewegen, maar 
met deze zuignappen kan de octopus ook 
proeven en bepalen of iets eetbaar is of niet. 
Octopus is niet alleen fraai, maar ook zeer 
smakelijk. Na het ontdooien blijft de octopus 
mooi vol en stevig. Door het invriezen wordt 
het vlees mals en hoeft het niet gebeukt 
te worden. Het seizoen waarin het dier zich 
voorplant is verschillend, maar de octopus in 
het najaar zeer goed te verkrijgen. Octopus 
kan kwalitatief snel verouderen. Heeft deze 
een rode/rosé kleur op de poten en is deze 
plakkerig, dan is de octopus oud. 
Octopus T
2-3 kilo per stuk
38085939 | per kilo

Unieke en malse 
structuur.

Grof van uiterlijk, 
verfijnd van smaak.

ZEEDUIVEL
De zeeduivel is een monsterlijke, prehistorische 
verschijning. Deze vis heeft een grote kop met 
een indrukwekkende rij zeer scherpe tanden. 
Zeeduivel is een stevige vis met een neutrale 
smaakbelevenis. De kleur van de filet is room/
witachtig. Als de huid verwijderd is, blijft er een 
rood/blauwig vlies achter op de filet. Verwijder 
dit vlies zodat er mooie blanke filet overblijft. 
De zeeduivel zet haar eitjes af van april tot 
en met mei. De beste periode om deze vis te 
gebruiken is dus in het najaar. Indien u de 
zeeduivel met kop bemachtigt, gooi de kop 
dan niet weg. De kop van deze vis bevat een 
paar flinke smakelijke wangen. Ook bezit de 
zeeduivel een heerlijke lever.
Zeeduivelstaart
met vel
1-2 kilo per stuk
38141001 | per kilo

Bij het oestersteken komt het 
erop aan dat de oesterstekers zo 
snel en zorgvuldig mogelijk de 
oesters weten open te maken. De 
snelheid spreekt voor zich, maar 
bij de zorgvuldigheid wordt er ook 
op gelet dat er geen schelpgruis 
in de oester terecht komt en 
dat de oester volledig geopend 
en consumptie gereed is. De 
kandidaten moeten in de eerste 
ronde zo snel mogelijk 30 Zeeuwse 
Platte Oesters openen. De drie 
winnaars moeten vervolgens in de 
finale eveneens 30 stuks Zeeuwse 
Platte Oesters opensteken. 
Degene die dit het snelst doet en 
de oesters zo min heeft mogelijk 
beschadigd, wordt Nederlands 
Kampioen Oestersteken 2021. 

ALIKRUIK

AMANDES

COQUILLE

GAMBA’S

HOLLANDSE GARNAAL

NOORSE GARNAAL

GEODUCK

KOKKEL

SNOWCRAB

KREEFT

RODE RIVIERKREEFT

LANGOUSTINE 

BOUCHOT MOSSEL

MOSSEL BODEMCULTUUR

SPAANSE MOSSEL

MURICE

OESTER CREUSE

PALOURDE

SCHEERMES

PRAIRE

VERNIS

VENUSSCHELP

VONGOLE

ZEE-EGEL

ANSJOVIS

BLACK COD

DIKLIPHARDER

GRIET

HARING

HEEK

KABELJAUW

KOOLVIS WIT

KOOLVIS ZWART

LENG

MAKREEL

PIJLINKTVIS

RODE MUL

ROODBAARS

SCHAR

SCHELVIS

SCHOL

SEPIA

SKIPJACK

SNOEKBAARS

TONG

TONG ALBACORE

TONIJN YELLOWFIN

TOOTHFISH

ZEEDUIVEL

ZEEWOLF

ZONNEVIS

DORADE ROYAL

FOREL

HEILBOT

MEERVAL CLARESSE

OMEGABAARS

RIDDERVIS

TARBOT

YELLOWTAIL KINGFISH

ZALMFOREL

ZALM

ZEEBAARS

SEPTEMBER T/M DECEMBER

DE VISSEN VAN HET NAJAAR

SCHAAL- & 
SCHELPDIEREN

KWEEKWILD

NK OESTERSTEKEN
Op maandag 13 september 2021 
wordt voor de achtste keer het 
Premier Nederlands Kampioenschap 
Oestersteken georganiseerd op de 
traditionele oesterputten aan de 
Havendijk 10 in Yerseke. 

Kijk voor meer informatie op 
www.nkoestersteken.nl. 
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GESCHROEIDE KINGFISH MET SUSHIRIJST 
EN EEN CRÈME VAN GROENE CURRY
KINGFISH
Benodigdheden:
•     kingfish
•    60 ml yuzusap (25107610)
•    180 ml olijfolie
•    1 theelepel savoro mosterd

Bereidingswijze:
•  Verwijder het vel en de buikflap van 

de filet (deze gebruiken wij voor onze 
amuses – tartaar).

•  Maak een marinade van de yuzusap, 
olijfolie en mosterd.

•  Leg de kingfishfilet gedurende 30 
minuten in deze marinade.

•  Dep de kingfishfilet droog en brand af 
met de gasbrander.

CRÈME VAN GROENE CURRY
Benodigdheden:
•  50 gram wakame 

38803500 | pak 200 gram 5,95
• 50 gram gewassen spinazie
• 30 gram sushi-azijn 
• 50 gram eiwit
•  groene currypasta | 25195335 
• circa 450 gram zonnebloemolie

Bereidingswijze:
•  Meng alle ingrediënten, behalve de 

zonnebloemolie, in een blender.
•  Laat de blender even goed draaien, 

zodat alles goed gemengd is.
•  Voeg nu al draaiend de 

zonnebloemolie toe totdat het 
mengsel een crèmestructuur bereikt 
heeft (gelijk aan mayonaise). 

DRESSING
Benodigdheden:
• 200 ml sojaolie 
• 80 gram krulpeterselie 
• 75 ml karnemelk

Bereidingswijze:
•  Draai de sojaolie met de krulpeterselie 

in de thermoblender op 70 °C 
gedurende 10 minuten.

• Breng op smaak met zout.
•  Schenk de olie in een koffiefilter en 

filtreer het zachtjes tot een groene olie.
• Meng de olie met de karnemelk.

ROLLETJE MET SUSHIRIJST 
Benodigdheden:
•  brick deeg | 40999000
• boter 
• algenpoeder
•  dashibouillon | 25219830
•  noripoeder | 25299134

Bereidingswijze:
•  Smelt de boter en meng er wat 

algenpoeder doorheen.
•  Snijd of knip het brickdeeg op maat en 

bestrijk met de algenboter.
•  Vouw om een ronde bakvorm en bak 

krokant in een oven op 170°C.
•  Was de sushirijst en kook de rijst in de 

dashibouillon.
•  Laat de rijst uitlekken en breng op 

smaak met noripoeder.
•   Vul het rolletje van brickdeeg met de 

afgekoelde rijst.

KROKANTE CORNICHONS
Benodigdheden:
•  Cornichons | 24013990

Bereidingswijze:
•  Snijd de cornichons in dunne plakjes.
•  Dep goed droog en frituur op 180°C 

krokant.

GRIETFILET PROVENÇAALS MET EEN 
MOUSSELINE VAN AARDAPPEL & BOUILLABAISSE 
EN EEN KLASSIEKE WITTE WIJNSAUS

Heerlijk met een 
klassieke witte wijnsaus!

GRIETFILET PROVENÇAALS
Benodigdheden:
• Grietfilet 38108100 | per kilo
• 20 gram boter
•  1 eetlepel groene mosterd 

24119026 | pot 215 gram
•  2 eetlepels panko 

25196772 | pak 250 gram
• 10 gram Parmezaanse kaas
•  halfgedroogde tomaatjes 

34204740 | bak 1 kilo
•  kalamata olijven 

25211970 | pot 920 gram

Bereidingswijze:
•  Bak de grietfilet aan één kant in olie en 

leg op een ingevette bakplaat.
•  Smelt de boter met de groene mosterd 

en voeg de panko toe.
•  Bak aan zodat alles goed vermengd is.
•  Breng op smaak met de Parmezaanse 

kaas, roer dit er goed doorheen.
•  Lepel dit op vis.
•  Hak wat tomaatjes en olijven fijn en 

leg op de vis. 
•  Plaats de vis op 175 °C in de oven tot 

de juiste cuisson is bereikt.

MOUSSELINE VAN AARDAPPEL MET 
BOUILLABAISE
Bereidingswijze:
•  Maak een klassieke aardappelpuree 

en meng er naar smaak gesmolten 
boter doorheen.

•  Voeg aan deze aardappelpuree een 
paar eetlepels bouillabaise toe en 
meng tot een egale crème. 

WITTE WIJNSAUS
Benodigdheden:
• 200 ml witte wijn • 1 sjalotje
• laurier • peperkorrels

• 200 ml room
• 50 gram roomboter in blokjes

Bereidingswijze:
• Schenk de wijn in de pan.
• Hak het sjalotje fijn.
•  Kook de wijn samen met het sjalotje, 

laurier en peperkorrels in tot 1/3 van de 
massa.

• Zeef de gastrique.
•  Voeg de room toe en laat deze 

meekoken.
• Haal van het vuur.
•  Snijd de boter in blokjes en meng door 

de saus met behulp van de staafmixer.

pagina 6 pagina 7



TERRINE VAN OCTOPUS
EN LUCHTIGE TOMATENMOUSSE 
TERRINE VAN OCTOPUS 
Benodigdheden:
• 2 sjalotjes 
• 1 teentje knoflook
• 1 schil van een limoen 
• olijfolie
• 1 dl droge witte wijn 
•  1 octopus 38085939 | per kilo 
• terrinevorm

Bereidingswijze:
• Snipper de sjalotjes en de knoflook.
•  Fruit deze samen met de schil van de 

limoen aan in wat olijfolie.
•  Blus af met de witte wijn.
•  Leg de ontdooide octopus erbij in de 

pan en laat voor circa 1,5 uur garen op 
laag vuur met een deksel op de pan.

•  Controleer regelmatig op de juiste 
garing door voorzichtig in de dikke 
stukken van de tentakels te prikken. De 
octopus is mooi gegaard wanneer er 
weinig weerstand is.

•  Zodra de octopus gereed is, leg deze 
op een snijplank en snijd de tentakels 
eraf.

•  Verwijder de ‘snavel’ en maak de kop 
schoon.

•  Leg de octopustentakels in de 
terrinevorm totdat deze helemaal vol zit.

•  Pers goed aan en schuif de deksel op 
de terrinevorm.

•  Zet koud weg in de koeling.

LUCHTIGE TOMATENMOUSSE
Benodigdheden:
•  150 gram tomatensap
•  25 gram sambai
•  20 gram room
•  30 gram zachte geitenkaas
•  6 gram gelatine •  50 gram eiwit
•  100 gram ongezoete slagroom
•  siliconen mal polpo 20 

62183140 

Bereidingswijze:
•  Breng de tomatensap, sambai en de 

room tegen de kook aan.
•  Mix de zachte geitenkaas hier doorheen 

met behulp van een staafmixer.
•  Week de gelatine en voeg deze toe. Los 

goed op.
•  Sla het eiwit op.
•  Klop de ongezoete slagroom op tot 

yoghurtdikte.
•  Zodra het tomatenmengsel bijna 

begint te hangen, spatel deze door het 
geslagen eiwit en daarna door de tot 
yoghurtdikte geslagen room.

•  Vul de octopusvormen van silikomart 

met de luchtige tomatenmousse en 
plaats in de (shock)vriezer. 

•  Spuit ook een gedeelte van de mousse in 
de ronde opening van de terrinnevorm. 
Zet daarna weer koud weg.

Montage:
Benodigdheden:
•  Gambero Rosso poeder | 38302120
• Gambero Rosso essence | 38302110
• limoen

Bereidingswijze:
•  Haal de tomatenmousse uit de vormen 

en laat rustig ontdooien in de koeling.
•  Stort de terrine van octopus en snijd 

een plak af.
•   Leg een plak in het midden van het 

bord.
•   Leg twee ontdooide octopustentakels 

van tomaat op het bord erbij.
•  Serveer met een beetje poeder en 

essence van Gambero Rosso. 
•   Rasp als laatste een beetje limoen over 

het gerecht.

ZEEDUIVEL, GEROOKTE AARDAPPEL
EN SAUS VAN KARNEMELK EN SAMBAI
MOUSSELINE VAN GEROOKTE AARDAPPEL
Benodigdheden:
• 50 gram geclarifieerde roomboter
• 50 gram warme melk
• 100 gram kruimige aardappelen
• zout en peper
• bieslook

Bereidingswijze:
•  Leg de roomboter en de melk in een 

rookoventje met wat rookmot en plaats 
op de hittebron.

•  Laat ietsjes roken en zet een half uurtje 
op de werkbank.

•  Kook de aardappelen gaar en stamp 
deze samen met de gerookte roomboter 
en melk tot een mooie puree.

•  Druk de puree door een zeef en breng 
op smaak met zout en peper en spatel 
de bieslook door de puree. 

LAVASOLIE
Benodigdheden:
•  1 bosje lavas 

34944606 | bosje 80 gram
• 2 dl druivenpitolie • zout en  peper
• groene kleurstof

Bereidingswijze:
•  Doe alle ingrediënten in een blender en 

draai ongeveer 7 minuten tot deze mooi 
glad is.

• Passeer door een doek en zet koud weg.

GEGRILDE COURGETTE
Benodigdheden:
• 1 gele courgette • 1 groene courgette
• zout en peper • olijfolie

Bereidingswijze:
•  Snijd de courgettes in de lengte in dunne 

plakken.
•  Leg op een schaaltje en besprenkel met 

olijfolie.
•   Kruid met peper en zout.
•  Gril in een grillpan of op de barbecue. 
•  Leg een plak groene courgette op een 

plak gele courgette en rol strak op.

JUS VAN KARNEMELK EN SAMBA
Benodigdheden:
• 2 gesnipperde sjalotjes
• 6 schillen van verse limoen
• 2 dl droge witte wijn
• 5 dl karnemelk | 40150210
• 50 gram sambai
• 150 gram room
• 150 gram crème fraîche
• roomboter
• zout en peper

Bereidingswijze:
•  Fruit de gesnipperde sjalotjes samen met 

de limoenschillen aan in olijfolie en blus 
af met de witte wijn. Laat dit tot de helft 
inkoken.

•  Breng de karnemelk aan de kook en zeef 
daarna. Allen het vocht van de karnemelk 
blijft over.

•   Voeg het karnemelkvocht, sambai, de 
room en crème fraîche samen en laat 
voor een derde inkoken.

•  Monteer de saus vlak voor het serveren op 
met 50 gram koude roomboter.

•  Breng op smaak met zout en peper.

KROKANTJE VAN VADOUVAN
voor 5 stuks
Bereiding:
• 1 ei • zout en peper • vadouvan
•  siliconen mal alvéolé 3 (bijenmal) | 

62179090

Bereidingswijze:
•  Klop het ei los in een bekken en breng 

op smaak met zout en peper en een 
beetje vadouvan.

•   Leg de siliconen bijenmal op een 
bakplaat en giet het ei hierin.

• Strijk de mal strak af met een 
paletmesje. 
• Bak het in 6 minuten krokant op 160°C.

Montage:
Benodigdheden:
• zeeduivelfilet | 38141001
• Gambero Rosso essence | 38302110

Bereidingswijze:
•  Schep de gerookte 

aardappelmousseline in het midden van 
het bord.

•  Bak de zeeduivelfilet in z’n geheel 
en kruid met zout. Trancheer de 
zeeduivelfilet en leg op de mousseline.

•   Schep rondom ruim de saus van 
karnemelk en sambai. 

•  Halveer een rolletje gele en groene 
courgette en steek ertussen.

•  Druppel in de saus een beetje essence 
van Gambero Rosso en wat lavasolie. 

•  Steek vlak voor het serveren het 
krokantje van vadouvan in het 
gerechtje. 
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2021 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen

 

Livestream & masterclass 
kijken of gemist? 
Kijk op www.hanos.nl/livestream

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
U OP ONS KANAAL

MASTERCLASSES STORYTIPS & TRICKS HOE MAAK IK


